Godina: XXVI

Datum: 10. 05. 2017.

Broj: 19

SADRŽAJ
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Odluka
Odluka

o
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o
o

osnivanju Savjeta Izvršnog obora HNS
izmjeni Propozicija natjecanja Druge HNL
prijavi u natjecanje u natjecateljskoj godini 2017/18.
uvrštenju na listu suđenja Treće HNL

- HOO Pravilnik o kategorizaciji sportaša - kriteriji za kategorizaciju
u nogometu
- Odluka o ispravku u kriterijima kategorizacije za nogomet
- Registracije

Izdaje: Hrvatski nogometni savez

Telefon: +385 1 2361 555

Ulica grada Vukovara 269 A, HR-10000 Zagreb Fax: +385 1 2441 500

Uređuje: Ured HNS-a
Odgovorni urednik: Vladimir Iveta

IBAN: HR25 2340009-1100187844 (PBZ)
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 48. st. 1. Statuta na sjednici
održanoj 03. 05. 2017. donio
ODLUKU
o osnivanju Savjeta
Izvršnog odbora
Hrvatskog nogometnog saveza

Članak 1.
Osniva se Savjet Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza (u
daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno radno tijelo Izvršnog odbora
Hrvatskog nogometnog saveza.
Članak 2.
Savjet je savjetodavno tijelo Izvršnog odbora HNS-a koje raspravlja
o pitanjima strategije nogometa u Hrvatskoj, surađuje pri izradi
programskih dokumenata, razmatra stanje u pojedinim segmentima
nogometne organizacije i daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, daje
prijedloge i mišljenja tijelima HNS-a.
Članak 3.
1) Izvršni odbor HNS-a imenuje i razrješuje članove Savjeta.
2) Za člana Savjeta može se imenovati istaknuti nogometni djelatnik,
bivši nogometaš, trener, nogometni sudac ili osoba istaknuta u svom
području djelovanja (npr. pravo, gospodarstvo, novinarstvo,
kineziologija, povijest sporta i sl.) a nije bila član nogometne
organizacije.
3) Počasni predsjednici HNS-a po funkciji su članovi Savjeta.
4) Mandat članova Savjeta, osim članova po funkciji, traje koliko i
mandat Izvršnog odbora koji ih je imenovao.
Članak 4.
Članovi Savjeta između sebe biraju predsjednika Savjeta.
Članak 5.
Izvršni odbor može određenom članu Savjeta povjeriti obavljanje
posebne zadaće ili ga zadužiti za praćenje stanja u pojedinom dijelu
nogometne organizacije ili aktivnosti.
Članak 6.
1) Savjet sastaje se na sjednicama, a odlučuje, daje mišljenja i
prijedloge većinom glasova prisutnih članova.
2) Predsjednik Savjeta može odlučiti da se o nekim pitanjima
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raspravlja i odlučuje pisanim putem ili telefonom. U tom slučaju se
odluke, mišljenja i prijedlozi donose većinom svih članova.
Članak 7.
Sjednicu Savjeta mogu sazvati predsjednik Savjeta, Izvršni odbor,
predsjednik i izvršni direktor HNS-a.
Članak 8.
1) Članovi Savjeta mogu biti prisutni na sjednicama Skupštine i
Izvršnog odbora i mogu sudjelovati u raspravi, ali bez prava glasa.
2) Članovi Savjeta u protokolarnom smislu imaju jednaka prava kao
članovi Izvršnog odbora HNS-a.
3) Članovi Savjeta imaju prava članova Izvršnog odbora koja
proizlaze iz Odluke o pravima i obvezama članova Izvršnog odbora od
22. veljače 2017.
Članak 9.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:
Opatija, 03. 05. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 44. Statuta na sjednici
održanoj 03. 05. 2017. donio
ODLUKU
o izmjeni Propozicija natjecanja Druge HNL
u natjecateljskoj godini 2016/17.
Članak 1.
U članku 3. stavku 5. Propozicija natjecanja Druge HNL u
natjecateljskoj godini (Glasnik br.37/16 ) datum 27. 05. 2017. mijenja se
s datumom 28. 05. 2017.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Glasniku
HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Opatija, 03. 05. 2017.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta i članka 64.
Pravilnika o nogometnim natjecanjima na sjednici održanoj 03. 05. 2017.
donio
ODLUKU
1. Klubovi koji će sudjelovati u natjecanjima Prve, Druge i Treće HNL u
natjecateljskoj godini 2017/18. trebaju se prijaviti povjerenicima
odgovarajućeg natjecanja i potvrditi svoje sudjelovanje u natjecanju.
2. Klubovi se trebaju prijaviti do 09. lipnja 2017.
3. Prijave se obavljaju na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove
odluke.
4. Klubovi koji se ne prijave do roka iz točke 1 ove odluke ili nakon
prijave odustanu od natjecanja za koje su se prijavili, ako nije drugačije
određeno Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS, u
natjecateljskoj godini 2017/18 igrat će na županijskom stupnju
natjecanja.
5. Klubovi koji najkasnije 30 dana prije početka novog natjecanja nisu
izvršili svoje obveze iz propozicija natjecanja prethodnog prvenstva
(plaćanje službenih osoba, članarina, novčanih kazni i sl.) neće biti
uključeni u novo natjecanje.
6. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Saveza.
Broj:

Predsjednik

Opatija, 03. 05. 2017.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor je temeljem članka 44. Statuta na sjednici održanoj 03.
05. 2017. donio
ODLUKU
1. Ante Kosor uvrštava se na „A“ listu suđenja utakmica Treće HNL
Jug u natjecateljskoj godini 2016/17.
2. Ivan Taraš briše se s „A“ liste suđenja utakmica Treće HNL i
uvrštava se na „B“ listu suđenja utakmica Treće HNL Jug u
natjecateljskoj godini 2016/17.
3. Martin Turčin uvrštava se na „A“ listu suđenja utakmica Treće HNL
Zapad u natjecateljskoj godini 2016/17.
4. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Opatija, 03. 05. 2017.

Davor Šuker, v.r.

8

9

10

11

12

(Sjednica 04.05.2017)

REGISTRACIJE

Raskidi ugovora

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

NK "GNK DINAMO" ZAGREB i igrač
Goncalves Dos Santos Goncalo Jose
sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 424 od
04.07.2014.

(Sjednica 03.05.2017)

(Sjednica 05.05.2017)

Registracija ugovora

NK "DUBRAVA TIM KABEL" ZAGREB:
trener Perković Boris (Seniori)

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Franić
Martin zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2018.

Registracija ugovora

ZAGREBAČKO PODRUČJE

NK "DUBRAVA TIM KABEL" ZAGREB i
trener Perković Boris zaključili ugovor o
treniranju do 30.06.2018.

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Ćubel
Mario zaključili ugovor o radu do
30.06.2018.

Raskidi ugovora

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Posavec
Ivan zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2018.

NK "DUBRAVA TIM KABEL" ZAGREB i
trener Lukačević Franjo Sporazumno
raskinuli su ugovor o treniranju broj III16/17-98 od 28.04.2017.

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač
Borevković Toni zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2018.

SLAVONSKO PODRUČJE

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Mihić
Silvio zaključili stipendijski ugovor
do15.06.2018.
NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Vuco
Vilibald zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2018.

NS BELI MANASTIR

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Havojić
Tomislav zaključili ugovor o radu do
30.06.2018.

Brisanje iz registra

(Sjednica 04.05.2017)

Brisu se igraci iz registraMišković Davor
"NK "Radnički" /Mi/" Mirkovac jer
odlaze u inozemstvo.

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Lončarić
Dominik zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2018.

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Kamenar
Karlo zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2018.

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Jelić Balta
Ivan Borna zaključili stipendijski ugovor
do 15.06.2018.

(Sjednica 05.05.2017)
NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Burić
Nikola zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2018.

NK "KRK" KRK:
trener Veljačić Tomica (Seniori)
Raskidi ugovora

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Hendija
Krunoslav zaključili ugovor o radu do
30.06.2018.

NK "KRK" KRK i trener Dželalija Davor
Sporazumno raskinuli su ugovor o
treniranju broj III-16/17-10 od 18.08.2016.
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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE

(Sjednica 05.05.2017)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Džemailji
Mehdi "Istra-Pula" Pula jer odlaze u
inozemstvo.
NS SJEVERNE ISTRE - UMAG

(Sjednica 07.05.2017)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jurić Mario
"Babići" Babići jer odlaze na područje
drugog saveza.

SJEVERNO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

(Sjednica 03.05.2017)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Lovković
Filip "Fugaplast" Gola jer odlaze u
inozemstvo.
NS SLATINA

(Sjednica 06.05.2017)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Vučeta Karlo
"Slatina" Slatina jer odlaze u
inozemstvo.
Robert Uroić s.r.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
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