HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
UDRUŽENJE KLUBOVA DRUGE HNL
Frankopanska 2/III, 10 000 ZAGREB, OIB: 08516152078

01/4848-488, 4848-515, fax:4848-477, E-mail: zns@zns.hr , www.druga-hnl.com

ZAPISNIK
s PLENUMA klubova Druge HNL, koji je održan u četvrtak 27. siječnja 2011.g. u prostorijama HNS-a
Zagreb, Rusanova 13 ( kuća hrvatskog nogometa ) s početkom u 13,00 sati.
Na sjednici je nazočilo 14. predstavnika klubova Druge HNL i to:
NK “DUGOPOLJE” Dugopolje,
NK “HAŠK“ Zagreb,
NK "SUHOPOLJE" Suhopolje,
NK "POMORAC“ Kostrena,
NK "MOSOR", Žrnovnica,

NK "LUČKO" Lučko,
NK “GORICA” Velika Gorica ,
NK "IMOTSKI" Imotski,
NK “RUDEŠ“ Zagreb,
NK "VINOGRADAR" Mladina, NK "MEĐIMURJE" Čakovec
NK "SOLIN" Solin,
NK“CROATIA SESVETE“ Sesvete
NK “MV CROATIA“ Slavonski brod,

Plenumu nisu nazočili: predstavnik NK“VUKOVAR '91“ i NK “JUNAK” koji su se pismeno ispričali
Ostali nazočni: Predsjednik Udruženja klubova Druge HNL g. A. Grgić, Povjerenik za natjecanje
( g. I. Šparavec ), Disciplinski sudac ( g. V. Iveta ), glavni tajnik HNS-a g. Z. Srebrić, gđa. I. Sudac
( voditelj Odjela za licenciranje) , tehnički tajnik Udruženja ( g. D. Cvitković ) i predstavnici medija.
Ad – 1.

1. Otvaranje PLENARNE sjednice
Plenarnu sjednicu je otvorio Predsjednik Udruženja klubova Druge HNL g. Antun Grgić, koji je
pozdravio sve nazočne, utvrdio da je na sjednici prisutno 14. od 16. predstavnika klubova koji sačinjavaju
Drugu HNL te da su sve Odluke PLENUMA pravovaljane i predložio je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Otvaranje PLENUMA
2. IZVJEŠĆA – jesen 2010.g.
⇒ Povjerenika za natjecanje
⇒ Disciplinskog suca
⇒ Povjerenika za suđenje
3. Odgoda ODLUKE o sustavu stalnih natjecanja u HNS-u i izmjene Propozicija natjecanja za
Drugu HNL u natjecateljskoj 2010/2011. godini
4. Licenciranje klubova
5. Različito
Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red.
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Ad – 2.

2. IZVJEŠĆA – jesen 2010.g.
¾ Izvješće Povjerenika za natjecanje ( g. Šparavec )
¾ Izvješće Disciplinskog suca ( g. Iveta )
¾ Izvješće Povjerenika za suđenje
g. Grgić => Molim vas da se ne čitaju pojedinačno IZVJEŠĆA Povjerenika za natjecanje, Disciplinskog
suca i Povjerenika za suđenje pošto su svi klubovi dobili pismena Izvješća i imali dosta vremena da
ih prouče, te zato poziva sve koji žele diskutirati da se jave za riječ. Žao mi je što nema nikoga iz
Komisije sudaca jer smatram da bi trebao doći Povjerenik za suđenje pa da nam kaže par riječi.
Pošto nije bilo pitanja ni rasprave predložio je da se pismena Izvješća usvoje.
Jednoglasno su prihvaćena sva tri Izvješća ( Povjerenika za natjecanje, Disciplinskog suca i
Povjerenika za suđenje ), bez rasprave i primjedaba.
Ad – 3.

3. Odgoda ODLUKE o sustavu stalnih natjecanja u HNS-u i izmjene Propozicija
natjecanja za Drugu HNL u natjecateljskoj 2010/2011. godini
g. Šparavec => Sve vas pozdravljam i u kratkim crtama ću vam reći što nas očekuje promijenom Odgode o
stalnom sustavu natjecanja za 2011/2012. godinu.

/ Izborna Skupština HNS-a koja se je održala u prosincu 2010.g. donijela je novu Odluku o sustavu
stalnih natjecanja u HNS-u, tako da se neće mijenjati sustav natjecanja za 2011/2012.g. već ostaje
isti sustav natjecanja što znači da će Prva i Druga HNL-a brojiti 16. klubova, a također ostaju tri
Treće HNL. Tom Odlukom došlo je do promjena u Propozicijama natjecanja za Drugu HNL sezona
2010/2011.g.
Iz Prve HNL ispadaju tri kluba a iz Druge HNL ulaze tri prvo plasirana kluba u Prvu HNL. Iz Druge
HNL ispadaju četiri kluba a ulaze četiri kluba iz Trećih HNL ( tri prvaka + pobjeknik iz kvalifikacija
između drugoplasiranog kluba Treće HNL „Istok“ i „Zapad“ ).
Zbog toga treba prilagoditi kalendar natjecanja za Treće HNL-e ( Druga HNL ništa se ne mjenja ) i
predviditi dva termina za odigravanje kvalifikacijskih utakmica.
Korekcija Propozicija natjecanja i kalendara biti će objavljena u službenom glasilu HNS-a i Druge
HNL-e.
Povjerenik za natjecanje objasnio je sve opcije o popunama i ispadanjima iz Prve i Druge HNL, te
što se dešava ako neki klubovi ostvare športski rezultat a ne dobiju LICENCU.
Zadnji klub iz svake lige OBVEZNO ispada u niži rang natjecanja.
g. Srebrić => Pozdravljam sve prisutne a posebno jednu damu ( predstavnica NK“HAŠK“ ).
Znam da su klubovi u financijskim problemima i da je vrlo teško pronaći sponzore. Klubovi koji su
u velikim financijskim problemima ili bolje rečeno u dugovima trebali bi ubrzati proces
preoblikovanja, a tu imamo malo problema sa Ministarstvom športa posebno nekim njihovim
Odlukama i Propisima. Bili smo na razgovoru u Ministarstvu športa i za sada nismo ništa uspijeli
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dogovoriti, ali će mo ponovo ići i dati naše sugestije.
Praktički nekim klubovima prijeti stečaj. Krajem šestog mjeseca više neće biti prolongiranja nekih
Odluka Ministarstva športa i zbog toga se posebno držite članaka od 42 – 46.
g. Črnko (Gorica) => Mi smo zainteresirani za napredovanje u viši rang natjecanja ali Savez mora
maksimalno pomoći klubovima pogotovo u financijskom pogledu. Ja znam kako je teško voditi klub
pogotovo sada kada nema sponzora.
g. Smodlaka (Dugopolje) => Do kojeg se mjesta klub Druge HNL može plasirati u Prvu HNL ?
g. Šparavec => Ako prva tri kluba po plasmanu nisu dobili LICENCU onda do peto plasiranog kluba Druge
HNL klub može ući u Prvu HNL ako ima LICENCU ( niže ne može ).
To znači slijedeće:
Ö ako prvo plasirani klub nema LICENCU u Prvu HNL ulazi četvrto plasirani klub
Ö ako nema ni drugo plasirani klub LICENCU u Prvu HNL ulazi peto plasirani klub Druge HNL
Ö ako ni četvrto i peto plasirani klub nisu dobili LICENCU onda u Prvoj HNL ostaju klubovi Prve
HNL ali ponavljam zadnje plasirani klub Prve HNL obvezno ispada iz Prve HNL.
g. Grgić => Zahvaljujem g.Šparavcu na izlaganju. Mislim da nam je svima sada jasno tko se može plasirati
u Prvu HNL normalno uz onaj športski uvjet ali i onaj glavni da klub dobije LICENCU za određeni
rang natjecanja.
Ad – 4.

4. Licenciranje klubova
g. Grgić => Pozdravljam gđa. Sudac zahvaljujem joj što se odazvala našem pozivu. Znam da će vas sve
najviše zanimati njezino predavanje i da će te za nju imati dosta pitanja.
Gđa. Sudac => Pozdravljam sve prisutne, drago mi je da ste me pozvali na vaš PLENUM i kao što vidim
nedostaju svega dva kluba. Imala sam predavanje klubovima Prve HNL i namjeravala vas pozvati.
Međutim kada sam dobila vaš poziv i vidjela da je zakazan PLENUM klubova Druge HNL onda
sam s vašim rukovodstvom dogovorila da pod točkom LICENCIRANJE klubova održim predavanje
tako da ne morate još jednom dolaziti u Zagreb. Sve što vas zanima u svezi LICENCIRANJA
možete me pitati.

/ Gđa. Sudac je održala predavanje uz video projekciju gdje je prikazala niz podataka vezano uz
LICENCIRANJE u proteklih sedam godina i odgovorila na pitanja koja su postavljali predstavnici
klubova.
AD – 5
---------

5. Različito – ostala pitanja i prijedlozi
g. Šparavec => Zaprimili smo dva dopisa od NK“Lučko“ i NK“Junak“ pa bi to sada trebali pročitati i
prodiskutirati.

y

Zaprimljen je dopis od NK“Lučko“ o promijenili termin igranja svojih domaćinskih utakmica pa nas
mole da više nebi igrali nedjeljom već bi kao domaćini svoje utakmice igrali SUBOTOM.

Jednoglasno se prihvaća zahtjev NK“Lučko“ da svoje utakmice kao domaćini igraju SUBOTOM.
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y
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Zaprimljen je dopis NK“Junak“ gdje se ispričavaju što ne mogu nazočiti na PLENUMU. Također
pišu da misle da Propozicije natjecanja ne vrijede za sve klubove jednako jer ih neki klubovi ne
poštuju.
Smatraju da službene osobe treba slati sa bližih lokacija, a 4-te suce i iz iste županije.
Na nekim utakmicama nema vozila hitne medicinske pomoći već uvijek imaju zamjensko vozilo s
vozačem dok neki klubovi uvijek imaju vozilo hitne pomoći a to treba platiti
Također misle da na nekim utakmicama nije bilo liječnika
Da se u potpunosti slažu s LICENCIRANJEM klubova ali da HNS treba više sufinancirati klubove
putem licenciranja
Zadnji puta su zatraženi kriteriji po kojima su klubovi dobili naknade za LICENCIRANJE za
2009/2010.g. a nisu dobili odgovor
Da odmah odgovorim po ovim točkama dopisa NK“Junak“.

=>
=>
=>
=>
=>

Pošto je na listi delegata – kontrolora više od 65 osoba, a potrebno je poštivati KRITERIJE (delegat
ima svega 1 – 2 utakmice) vrlo teško je u cjelosti udovoljiti ovom zahtjevu, a u potpunosti se poštuje
kad igraju dva kluba iz iste županije.
Što se tiče vozila hitne medicinske pomoći svi klubovi šalju zahtjev za traženje vozila ali postoji
problem na pojedinim mjestima gdje to nije u mogućnosti izvesti, jer neki Dom zdravlja nema na
raspolaganju više vozila
Na svim našim utakmicama nazočan je liječnik jer znate ako nema liječnika nema ni utakmice. Ja kao
Povjerenik nisam dobio ni od jednog delegata takvu obavijest da nema liječnika na utakmici.
Kriteriji i kolika su sredstva dobili pojedini klubovi za 2009/2010.g. objavljeni su u Službenom
glasilu HNS-a i vidjeli ste u izlaganju gđe. Sudac
Prihvača se u cijelosti podrška LICENCIRANJU

y

Moram vas izvjestiti da nam je jedan delegat s Druge HNL uvršten na listu delegata Prve HNL a na
našu listu Druge HNL uvrštena su dva delegata iz Treće HNL odlukom Izvršnog odobra HNS-a.

y

Sugerirati će mo Povjerenicima Trećih HNL da usklade svoje KALENDARE natjecanja radi
mogućih kvalifikacija, ali naš KALENDAR natjecanja Druge HNL ništa se ne mjenja.

g. Hamonajce (Međimurje) => Pozdravljam sve prisutne. Gospodo, od zadnjeg puta kada smo se sastali
ništa se nije napravilo. Prije je bar bilo prijenosa utakmica Druge HNL na lokalnim televizijama a
toga sada uopće nema. Prvo naš Savez nije ništa učinio za Drugu HNL. Također Vi predsjedniče
kao i cjelokupni Izvršni odbor Druge HNL ništa niste napravili što ste obečali na početku mandata.
Veću promociju Druge lige, pomoć u kotizaciji i plaćanju službenih osoba. Nisam zadovoljan radom
I.O. Druge HNL, mi smo drugi rang natjecanja u Hrvatskoj a nema nas nigdje. Na prošlom
PLENUMU bio je g. Vulelija koji je tu iznio svoj program rada ( obečao plaćanje službenih osoba i
prijenos utakmica ) nismo ga izabrali ali sada ga uopće tu nema. Da se odmah razumijemo ja to ne
govorim da bi bio izabran u rukovodstvo natjecanja ali nemam ni nikakav prijedlog. Osim toga
predlažem da se ukine obvezni nastup tri mlađa igrača na utakmicama Druge HNL.
g. Smodlaka (Dugopolje) => Mlađi igrači i njihov nastup u Drugoj HNL nije potreban. I zadnji puta samo o
tome razgovarali ali nisam dobio nikakav povratni odgovor. Predlažem da se uputi prijedlog HNS-u
da se ukine obveza nastupa mlađih igrača ili da se promjeni datum prava nastupa mlađih igrača,
odnosno da se više ne računa od 1.07. već od 1.01. Igrač kada završi juniorski staž on postaje senior
i ako je dobar igrati će u seniorskoj momčadi a ako nije igrati će u nižem rangu natjecanja.
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g. Črnko (Gorica) => U potpunosti se slažem s izlaganjem g. Hamonajca i g. Smodlake. Smatram da smo
mi klubovi Druge HNL diskriminirani zbog obveznog nastupa mlađih igrača te podržavam njihov
prijedlog da se ukine ovbeza nastupa tri mlađa igrača ili promjeni datum prava nastupa mlađih
igrača. Recesija je uzela danak svima pa i nama u klubovima i zbog toga bi nam HNS trebao
financijski pomoći. Apeliram na nas sve ovdje prisutne, glavnog tajnika i rukovodstvo natjecanja da
moramo postaviti nove kriterije vrijednosti u nogometu, da se pomaknemo s ove sadašnje vrijednosti
jer je ona sada vrlo loša. Naš nogomet u ovom trenutku treba pomoć u prvom redu mislim na
financijsku. HNS bi trebao snositi troškove službenih osoba na utakmicama Druge HNL i to bi za
nas na početku bila znatna pomoć.
g. Grgić => Moram vam dati komentar na vaša izlaganja. Jednostavno u razgovoru s ljudima koji bi nam
mogli pomoći u riješavanju naših problema nismo našli zainteresirane ljude. Sve što ste predložili i
zaključili na prošlom PLENUMU klubova tajnik je napisao dopis i proslijedio I.O. HNS-a ali naši
prijedlozi nisu prihvaćeni.
g. Hamonajce (Međimurje) => Ja od vas ne tražim da proslijeđujete naše dopise i zaključke već da po tome
nešto napravite. Kada se volimo toliko pozivati na Europu trebali bi vidjeti kako to rade naši susjedi,
naprimjer kako je to riješeno u Mađarskoj koju je također pogodila recesija kao i nas. Moram vam
reći da je kod nas u klubu izvanredna situacija i ako treba mi ćemo odustati od natjecanja.
g. Srebrić => Da vas upoznam kako je to riješeno kod naših susjeda Mađara. Mađarska vlada je odlučila
financirati samo sedam svojih športova gdje smatraju da mogu imati uspjeha. Isto tako da vas
upoznam da je u Hrvatskoj registrirano 17 % školske omladine tako da to ne ispada samo športski
problem već društveni i državni problem. Nažalost naša vlada to ne prepoznaje i nema pomoći od
nje kao što je to u Mađarskoj. Vi znate da Savez ne dobiva nikakvu financijsku pomoći od države
već se samo financira. Uglavonom su to sredstva koja se dobiju od FIFE i UEFE kada se
kvalificiramo na velika svjetska i europska natjecanja. Iz tih sredstava financira se poslovanje
Saveza i pomažu se klubovi. Moram vam reći da HTV nije zainteresirana za prijenos utakmica
Druge HNL a vrlo teško ide i emisija o Prvoj HNL. Nažalost čak više nisu bili zainteresirani za
prijenos utakmica naše reprezentacije. Kako se nismo kvalificirali na zadnje Svjetsko prvenstvo ne
trebam vam puno objašnjavati u kakvoj se situaciju isto tako nalazi Savez. Klubovi bi trebali malo
koristiti svoje unutarnje rezerve. Uvijek ima novaca za transfer igrača i plaćanje trenera ali za
oružara nema. Slažem se da treba razgovarati o sucima i delegatima da budu iz iste Županije, vi to
zagovarate ali kada utakmica počinje više nebi bili za taj dogovor.
g. Šparavec => Već smo o tome razgovorali prije ali što kaže g. Srebrić kada utakmica počne više niste za
taj dogovor. Na zahtjev rukovodstva i u dogovoru s predsjednikom Komisije nogometnih sudaca na
neke utakmice Druge HNL pored delegata idu kontrolori suđenja ali ne na trošak klubova već na
trošak HNS-a.
g. Črnko (Gorica) => Normalno da mi nismo zanimljivi sponzorima i televiziji kada smo srozali kvalitetu
nogometa. Da bi poradili na kvaliteti trebali bi više uložiti u infrastrukturu, trenere i omladinske
pogone.
g. Barbarić (Mosor) => Slažem se o financisjkoj pomoći klubovima od strane Saveza. Međutim ne slažem
se sa ukidanjem nastupa mlađih igrača. Što je Druga HNL ? To je izlog za mlade igrače da ih vide
klubovi Prve HNL ili izbornik mlade reprezentacije, tako da sam ja protiv da se ukine pravo
nastupa mlađih igrača.
g. Grgić => Zahvaljujem svima koji ste došli na Plenum te sudjelovali u današnjoj raspravi i predlažem da
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donesemo neke zaključke koje ćemo dostaviti I.O. HNS-a odnosno tijelima koja će o tome
raspravljati.
Zaključak:

1. Po završnom računu HNS-a da se Udruženju klubova Druge HNL odobri jedan milion kuna za
plaćanje službenih osoba i kotizacije, što je jednoglasno prihvačeno.

2. Da se po HITNOM postupku prije početka proljetnog dijela natjecanja pomakne dobna granica za
mlađe igrače. Predlaže se da to više ne bude 1.07. nego 1.01. ( šest mjeseci stariji igrači ), a obveza
nastupa mlađih igrača da ostane, što je jednoglasno prihvačeno.
Kako se više nitko nije javio za riječ g. Grgić se je svima zahvalio na suradnji, poželio im sretan put kućama
i završio sjednicu.

Zapisnik sastavio
Tajnik Udruženja klubova
Druge HNL:

Predsjednik Udruženja klubova
Druge HNL:
Antun Grgić s. r.

Darko Cvitković
Zagreb, 28. siječanj 2011.
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