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Zagreb, 29.10.2018.  

 

PREDMET: Odluke Izvršnog odbora HNS-a na sjednici održanoj 15.10.2018. vezane za 
problematiku amaterskih klubova 

 

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 10. 2018. 
donio 
 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o statusu igrača i registracijama 
 
 

Članak 1. 
 

U članku 7. stavku 4. Pravilnika o statusu igrača i registracijama mijenjaju se 
podstavci 1. i 2. i glase: 
 
„Igrači amateri koji se natječu u Trećoj HNL i u isključivo amaterskim ligama i 
igrači amateri koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu 
stariji od 16 godina mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim 
u razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja. 
 
Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji (prva 
registracija) mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u 
razdoblju između 01. svibnja i 14. lipnja.“ 
 

Članak 2. 
 

U članku 17. stavku 7. riječi „i u zimskom prijelaznom roku do 01. veljače“ brišu se. 
 

Članak 3. 
 

U članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
„U Trećoj HNL mogu nastupati igrači amateri i profesionalci sa zaključenim 
stipendijskim ugovorima te profesionalci koji su ustupljeni iz klubova Prve i Druge 
HNL, odnosno igrači profesionalci drugih momčadi.“ 
 
Stavak 5. mijenja se i glasi: 
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„Klubovi Treće HNL mogu zaključiti stipendijske ugovore s igračima, s time da 
svaki klub može imati najviše pet takvih zaključenih ugovora istovremeno.“ 
 

 
Članak 4. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNSa, 
osim odredbe članka 3. Pravilnika, koja stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine. 
 
 
                                                                                                                    Predsjednik 
Opatija, 15. 10. 2018.                                                                               Davor Šuker, v.r. 

 
Predsjednik Komisije za amaterski nogomet                                                                       
                     Mato Kljajić, v.r.                                                                                       

 

 
Na znanje:  
Nogometna Središta HNS  
Županijski savezi  
Arhiva Komisije  

 


