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OBAVIJESTI KLUBOVIMA
Sukladno članku 31. Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a, zimski prelazni rok
traje od 18.01. do 15.02.2017.
Prelazni rok za igrače amatere
18. siječnja do 28. veljače
Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu.
Ukoliko je istupnica zatražena do kraja zimskog (18.01. – 15.02.) prijelaznog roka, ukoliko ne
postoje smetnje predviđene Pravilnikom o statusu igrača i registracijama ili drugim općim
aktima HNS, klub je obvezan izdati igraču istupnicu.
Upozoravaju se klubovi, koji će u zimskom prijelaznom roku registrirati igrače pridošle iz drugih
klubova, da prije njihova nastupa provjere jesu li isti u sukobu s odredbama članka 7. točka 5.
Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a, koji glasi:
"Igrači mogu biti registrirani za najviše tri kluba tijekom razdoblja od 01. srpnja do 30.
lipnja sljedeće godine, a tijekom ovog razdoblja igrač ima pravo nastupa u službenim
utakmicama samo za dva kluba."
Upozoravaju se klubovi na obvezu podmirenja novčanih dugovanja prema Savezu.
Klubovi koji ne podmire dugovanja biti će uskraćene sve usluge u Savezu.

PRODULJENJE ČLANARINE IGRAČA ZA 2017. GODINU
Svi klubovi dužni su izvršiti produljenje članarine za svoje registrirane igrače za 2017.
godinu.
Putem emaila klubovima je dostavljen obrazac kojeg su obvezni popuniti i dostaviti s
iskaznicama.

Obrazac mora biti popunjen PC uređajem i ovjeren potpisom ovlaštene osobe i žigom kluba.
Kod upisivanja spiska igrača potrebno je zaokružiti igrače koji su mlađi od 16 godina na dan
01.01.2017. godine.
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REGISTRACIJE
SJEDNICA 09.01.2017
MNK "GENIUS" SPLIT
Roko Pavić
Andro Čović
Josip Podrug
Ivan Sičenica
MNK "OLMISSUM" OMIŠ
Marino Ivan Matić
Mateo Budoš

Članak
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1

BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 11.01.2017
NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT
Toni Grković, jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 12.01.2017
NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT
Lovre Kalinić, jer odlazi u inozemstvo.
NK "SLOGA (M)" MRAVINCE
Robert Pelivan, jer odlazi u inozemstvo.
NK "IMOTSKI" IMOTSKI
Jozo Špikić, jer odlazi u inozemstvo.

Raskidi ugovora - 09.01.2017
NK "DUGOPOLJE" DUGOPOLJE i igrač Kim Sungwoo sporazumno raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 2006 od 05.12.2016.
NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT jednostrano je raskinuo stipendijski ugovor, broj 888 od 31.08.2016., s
igračem Grković Toni.
Igrač Fuštar Ivan jednostrano je raskinuo ugovor o profesionalnom igranju broj 680 od 08.08.2016. s NK
"RNK SPLIT S.D.D." SPLIT
Igrač Zahirović Adnan jednostrano je raskinuo ugovor o profesionalnom igranju broj 796 od 26.08.2016.
s NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT
Igrač Šuto Ante jednostrano je raskinuo stipendijski ugovor broj 618 od 08.08.2014. s NK "RNK SPLIT
S.D.D." SPLIT
Dodatak ugovora - 09.01.2017
NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i igrač Teklić Tonio zaključili su dodatak ugovoru o stipendijskom
igranju broj 483 od 10.08.2015.godine.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i igrač Šego Michele zaključili su dodatak ugovoru o stipendijskom
igranju broj 590 od 10.08.2015.godine.
Promjena naziva kluba - 09.01.2017
Temeljem Rješenja Ureda državne uprave KLASA: UP/I-230-02/16-01/367, URBROJ: 2181-06-01/04816-02 od 15.12.2016. godine odobrena je promjena imena Malonogometnog kluba Udruga navijača
Hajduka sudionika Domovinskog rata. Novi naziv kluba je Malonogometni klub Hrvatski drgovoljac,
sa sjedištem u Splitu, Ulica Matice Hrvatske 28.
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