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NATJECATELJSKA GODINA 2021./2022.

• Klubovima
• Tajniku
• Povjereniku za suđenje
• Disciplinskom sucu

OBAVIJEST POVJERENIKA ZA NATJECANJE
Izvršni odbor je na 12. sjednici održanoj dana 09.12.2021. godine u Gospiću razmatrao
između ostaloga i izvješća prvog dijela natjecanja 2021./2022. godine i plan aktivnosti natjecanja u
ŽNL za 2022. godinu.
Nakon provedene rasprave donio je
O D L U K U:
Prihvaćaju se izvješća o natjecanju jesenskog dijela prvenstva natjecateljske godine 2021./22.
Također je usvojen plan aktivnosti natjecanja u ŽNL za 2022. godinu.

Povjerenik natjecanja:
Josip Šuper

IZVJEŠĆE POVJERENIKA NATJECANJA
( Jesenski dio 2021./22.)
OPĆI DIO
Za natjecanje u 2021./22. godini prijavilo se šest klubova (Velebit, Sokolac, Croatia 92,Bunjevac
Gavran, Plitvice ,Lika 95). U 3. HNL natječe se Nehaj, u 4. NL NS Rijeka natječe se Otočac, Gospić
91 i Novalja. U 2. MNL natječe se Otočac.
Pred početak natjecanja održan je plenum klubova i stručni seminar delegata. Izvršni odbor utvrdio
je propozicije, kalendar natjecanja i odluku o Kup natjecanju. Prihvaćen je prijedlog da se natjecanje
odigra trokružno. Izvršni odbor donio je odluku da se klubovima, koji se natječu u NL LSŽ ( seniori)
pruži financijska potpora za troškove delegata i sudaca.
NK „Plitvice“ je jesenski dio natjecanja kada je bio domaćin igrao u gostima, jer službene prostorije
još nisu dobili na korištenje.
Utakmice su igrane prema uputama o organizaciji utakmica ( HNS) u jesenskom dijelu natjecanja
2021./2. bez nazočnosti gledatelja. NK „Lika 95“ neopravdano je predala utakmicu 6. kola momčadi
Croatia 92. Bez obzira na teškoće izazvane pandemijom Covid 19 sve utakmice su odigrane prema
kalendaru natjecanja. Natjecanje je odigrano regularno bez primjedbi uz odgovorno ponašanje
klubova.
ORGANIZACIJA UTAKMICA
Obzirom da su utakmice igrane pod posebnim uvjetima uzrokovane pandemijom Covid 19 klubovi su
učinili napore da se ispune svi uvjeti za odigravanje utakmice, u čemu su i uspjeli. Organizacija je
uglavnom zadovoljavajuća. Klubovi su u obvezi osigurati medicinskog djelatnika za vrijeme
utakmice, ali taj uvjet još uvijek nije ispunjen. Igralo se bez gledatelja, te je redarska služba
uglavnom odradila svoj dio posla. Snimanje utakmice treba se poboljšati u smislu kvalitete snimka.
Nakon odigranih utakmica uvijek sam ukazivao klubovima, ako je bilo kakvih propusta u cilju
poboljšanja i stvaranja boljih uvjeta za igru i tu je suradnja bila dobra.
LJESTVICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VELEBIT
SOKOLAC
CROATIA 92
BUNJEVAC-GAVRAN
PLITVICE
LIKA 95

8
8
8
8
8
8

5
4
3
2
1
2

3
3
3
3
2
0

0
1
2
3
5
6

11:5
18:10
19:14
16:15
14:19
8:23

18
15
12
9
5
5 (-1)

ORGANIZACIJA NATJECANJA MLAĐIH UZRASTA
U natjecanju mlađih uzrasta u našoj županiji igrale su momčadi:
Pioniri: Gospić 91,Novalja,Perušić,Lika 95,Otočac. Igra se trokružno. Juniori, kadeti, pioniri Nehaja i
kadeti Otočca igraju u ligi mladeži Središte Rijeka.
Mlađi pioniri igraju: Gospić 91 I, Gospić 91 II, Novalja, Lika 95, Otočac. Igra se trokružno. Kadeti,
pioniri, mlađi pioniri, tići i papalini Gospić 91 igraju u zadarskoj ligi, također i početnici i papalini
Novalje.

U kategoriji početnici igraju: Gospić 91,Novalja, Lika 95,Nehaj ,Otočac. Igra se trokružno.
U Kup natjecanju igrali su juniori Gospić 91- Nehaj. Pobjednik je Gospić 91, a kadeti Gospić 91. U
kategoriji pioniri igrali su Perušić, Novalja, Lika 95, Gospić 91, a pobjednik je Novalja.
Natjecanje je odigrano u otežanim uvjetima izazvani pandemijom Covid 19. Svi klubovi imali su
igrače u izolaciji, što je izazvalo mnogo odgoda utakmica ili promjene termina odigravanja utakmica.
Klubovi su imali razumijevanja nastalom situacijom i koristili maksimalno vrijeme za odigravanje
utakmica. Igralo se zaključno sa danom 21.studenog. 2021. godine.
Za utakmice momčadi Gospić 91, koje se natječu u Zadarskoj ligi raspoređujem delegate.
Uz sve napore obzirom i na vremenske uvjete,
odgođene utakmice odigrati će se pred početak natjecanja.
Odgođene utakmice su: pioniri - 6. kolo Lika 95 – Gospić 91; 7. kolo Otočac – Gospić 91; mlađi
pioniri – 4. kolo Otočac – Novalja; početnici – 4. kolo Otočac- Novalja.
LJESTVICA - PIONIRI
1.
2.
3.
4.
5.

OTOČAC
LIKA 95
NOVALJA
GOSPIĆ 91
PERUŠIĆ

6
5
7
4
6

6
3
3
2
0

0
0
0
0
0

0
2
4
2
6

28:5
18:9
10:16
12:5
2:35

18
9
9
6
0

0
2
3
5
5

32:1
22:12
16:23
12:26
4:22

18
13
9
4
3

1
1
3
3
5

35:5
19:12
20:29
7:17
2:20

15
13
9
5
1

LJESTVICA – MLAĐI PIONIRI
1.
2.
3.
4.
5.

NOVALJA
GOSPIĆ 91 I
LIKA 95
GOSPIĆ 91 II
OTOČAC

1.
2.
3.
4.
5.

NOVALJA
OTOČAC
GOSPIĆ 91
LIKA 95
NEHAJ

6
7
6
7
6

6
4
3
1
1

0
1
0
1
0

LJESTVICA - POČETNICI
6
6
6
6
6

5
4
3
1
0

0
1
0
2
1

ANGAŽIRANOST I OBNAŠANJE DUŽNOSTI DELEGATA
Izvršni odbor utvrdio je listu delegata, na raspolaganju je 21 delegat. U županijskoj ligi angažirano je
sedam delegata, tri za mlađe uzraste, šest je za 4. NL NS Rijeka, jedan za ligu mladeži Središte
Rijeka, dva za treću HNL i po jedan za prvu i drugu HNL.
Delegati su imali prije početka natjecanja stručne seminare za ligu na kojoj obnašaju dužnost.
Raspored delegata za utakmice svih kategorija u ŽNL određujem poštujući sve kriterije, a kada je to
moguće da delegat bude u najbližem mjestu odigravanja utakmice. Delegati su dobro surađivali s
predstavnicima klubova i sucima i nije bilo posebnih primjedbi.
Zaključno jesenski dio prvenstva odigran je prema Propozicijama i kalendaru natjecanja regularno,
bez obzira na sve poteškoće tijekom prvenstva.
Zahvaljujem svima na suradnji i razumijevanju, koji su sudjelovali u organizaciji i realizaciji
natjecanja.
Povjerenik natjecanja:
Josip Šuper

IZVJEŠTAJ POVJERENIKA ZA SUĐENJE VLADIMIRA ROMIĆA
Županijska nogometna liga, Ličko – senjska županija
SEZONA 2021 /22. - JESENJI DIO
Na listi za suđenje Županijske nogometne lige Ličko – senjska županije (jesenji dio) bilo je ukupno 6
sudaca A liste, i 5 sudaca B liste.
Suci A liste čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mirko Bićanić (Senj)
Marijan Šimatović (Gospić)
Stipe Lulić (Lički Osik)
Mario Lulić (Gospić)
Igor Šuper (Lički Osik)
Bruno Papić (Senj)

Suci B liste čine:
1.
2.
3.
4.
5.

Milan Butorac (Gospić)
Danijel Tonković (Otočac)
Stjepan Marković (Kompolje)
Dean Galac (Gospić)
Jan Janković (Otočac)

Seminar nogometnih sudaca prije početka natjecanja jesenjeg dijela odradio sam 12.09.2021. g. na
stadionu Balinovac u Gospiću. Svi suci koji su nazočili seminaru bili su uspješni na provjeri tjelesne
sposobnosti i uspješno su obavili teoretsku provjeru i PNI propisa. Na seminarima mi je pomagao
fitness instruktor Ivica Radošević i član komisije Josip Brkljačić.Ukupno u jesenjem djelu sam
odradio 6 seminara,od toga 1 u Otočcu na igralištu NK Otočac i 5 seminara u Gospiću na stadionu
Balinovac. Kroz svih 10. kola suci s A liste pojavljivali su se i kao pomoćni suci u nekoliko navrata.
S obzirom da je natjecanje bilo vrlo zanimljivo i neizvjesno do samog završetaka proljetnog
prvenstva, s posebnom sam pažnjom vodio računa da na sve rizične utakmice odredim najbolje i
najsposobnije suce. Analizu suđenja obavljao sam na način da sam pregledavao snimke s utakmica, a
pogreške koje sam uočavao analizirao sam na seminarima sa sucima.Nisam imao primjedbi na
suđenje. Suci su suđenja odrađivali vrlo dobro i angažirano.
Zaključak: Prosječna ocjena za jesenji dio suđenja za A listu sudaca 8,33, a prosječna ocjena za B
listu je 8,35.
Kao Povjerenik za suđenje na seminarima sudaca zahtjevao sam da se striktno poštuju PNI kao i
kodeks ponašanja.Moram napomenuti da su regionalni suci B liste (Marijan Šimatović Danijel
Tonković, i Milan Butorac) sudac A liste (Mario Lulić) i suci za mladež 4.MŽNL (Mirko Bićanić i
Bruno Papić)također nazočili seminarima MŽNL NS Rijeka te da su iste uspješno savladali. Moram
napomenuti da su futsal suci (Marijan Šimatović, Mario Lulić) uspješno prošli sva testiranja za prvu
HMNL gdje su redovito sudili te sam primao same pohvale za njihovo suđenje. Na poziv komisije
sudaca HNS – a u talent program prijavljeni su Danijel Tonković i Milan Butorac.Danijel Tonković u
proljetnom dijelu sezone biti će na listi 3 hnl-regija Zapad. Zahvaljujem se svima na povjerenju i na
korektnoj suradnji. Posebno se zahvaljujem gosp. Josipu Šuperu, povjereniku za natjecanje s kojim
sam imao odličnu suradnju, fitness instruktoru gosp. Ivici Radoševiću, koji mi je pomagao na

seminarima, administrativnoj tajnici Tamari Stilinović, disciplinskom sucu Darku Baniću i članu
sudačke komisije Josipu Brkljačiću.
Zahvaljujem se svim klubovima na suradnji, razumijevanju i toleranciji. Na kraju izvješća moram
reći da sam dao sve od sebe da dužnost povjerenika i da sam obavljao na najbolji mogući način.

Povjerenik suđenja:
Vladimir Romić

OCJENE SUDACA ZA JESEN- SEZONA 2021./22.

A -LISTA
Ime Prezime /kolo
Mario Lulić
Marijan Šimatović
Stipe Lulić
Mirko Bićanić
Bruno Papić
Igor Šuper
D. Klarić (Rijeka)

1
8,4
8,4
8,4-

2
8,5/8,4
8,4
8,48,3-

8,5

3

4

8,4
8,58,4
8,5/8,5

8,5
8,4
8,38,5
8,3

5

6

8,5
8,3/848,4

8,4
8,4
8,2
8,2

8,4

7
8,5/8,58,5
8,5/8,4

8
8,4
8,4/8,4
8,4

8,4

utak
5
7
11
6
2
6

B-LISTA
Ime Prezime / kolo
Danijel Tonković
Milan Butorac
Stjepan Marković
Dean Galac
Jan Janković

1
8,4
8,4/8,3
8,4
8,4

2
8,4
8,4
8,3

3

4

5

6

7
8,5

8,3/8,5
8,4

8,5
8,4

8,4

8,4
8,4
8,4
8,4

8,3
8,4

8,3

8,5
8,4
8,5
8,4

8
8,4
8,4/8,4
8,4
8,4

utak
4
9
8
6
4

IZVJEŠĆE
DISCIPLINSKOG SUCA ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE
(skupina Ličko-senjska) u sezoni 2021/2022 (jesenski dio)
Na temelju čl.57.stavak 3. točka 4. Propozicija ŽNL, disciplinski sudac podnosi izvješće za
sezonu 2021/2022 (jesenski dio).
Analiza kazni
Vrsta kazne
sezona 2021/2022
sezona 2020/2021
indeks
Isključenje igrača
6
9
67
Kazne - služ. osobe
0
2
0
Financijske kazne
5
2
_ 250__
Ukupno
11
13
85
Statistički gledano u odnosu na prošlu sezonu (jesenski dio), vidljivo je da su kazne u padu, osim
financijskih kazni.
Na popisu kažnjenih igrača nalaze se:
NK «Croatia 92»:

-

Ivan Kolak – 1 utakmica

NK „Otočac“

- Antonio Bićanić - pionir – 1 utakmica
- Luka Žubrinić – pionir – 2 utakmice

NK „Lika 95“

- Rudo Mačić – pionir - 1 utakmica
- Noa Krešić – ml. pioniri – 1 utakmica

NK „Velebit“

-

Marin Župan – 1 utakmica

Službene osobe nisu kažnjavane.
Suci i delegati nisu kažnjavani.
Klubovima su izricane slijedeće novčane kazne i kazne oduzimanja bodova:
- NK „Croatia 92 “ – 350,00 kn
- NK „Lika 95“ – 300,00 kn+ 1000 kn – 1 bod
- NK „Velebit“ – 250,00 kn
- NK „Plitvice“ – 500,00 kn
Sve kazne su izrečene prema Disciplinskom pravilniku HNS-a, a objavljene su putem
zapisnika sa sjednica disciplinskog suca. Ovom prilikom želim naglasiti da je rad disciplinskog suca
bio u potpunosti neovisan, što nalažu i propisi. Sve odluke su objavljene javno u cilju
transparentnosti rada disciplinskog suca, a sve u cilju prevencije. Takav oblik rada će se nastaviti i u
narednom periodu.
Suradnja sa Povjerenikom za natjecanje i Povjerenikom za suce je na visokom nivou.

Disciplinski sudac:
Darko Banić

IZVJEŠTAJ INSTRUKTORA NOGOMETNOG SAVEZA LIČKO-SENJSKE
ŽUPANIJE
Aktivnosti tijekom proljetnog dijela sezone bile su zabranjene zbog pandemije covid-19.
Istaknuo bi iznimnu suradnju s trenerima i klubovima u ovim teškim vremenima pandemije.
Zbog pandemije covid-19 i epidemiološke situacije u našem nogometnom središtu odgađane su
utakmice uz međusobne kontakte i dogovore s instruktorima kao i s g. Banićem kojem ovim putem
zahvaljujem na savjetima i preporukama. Održana je samo završna selekcija za 2007.godište. dana
10.5.2021. godine.
Od 22.5.-26.5.2021. ( Split ) –odradili smo završni turnir HNS 2007. g.
Iz naše županije sudjelovali su Gabrijel Šuljić i Ivan Dabo iz NK Novalje i moja malenkost.
Igrači Šuljić i Dabo zadovoljili su kako po kriterijima nogometne igre, tako po disciplini i ponašanju
.
Posebna zahvala trenerima NK Novalje g. Dabi i g. Perkoviću koji su aktivno uključeni u selektivni
proces .
Aktivnosti tijekom jesenskog dijela odrađene su :
8.9.2021. Istarska županija-Ličko senjska županija
5.10.2021. Ličko senjska – Grad Rijeka
9.11.2021. Primorsko goranska – Ličko senjska
24.11.2021. Završna selekcija tri županije ,samo 2008.godište
Na završnoj selekciji izabran je Matija Podnar iz NK Nehaj da sudjeluje na HNS turniru središta u
Medulinu od 1.12.2021.-5.12 2021.godine.
Od 8.mjeseca postao sam službena osoba za licenciranje trenera koju sam preuzeo od g. Mrkonjića.
24.8.2021. organizirao sam seminar za osvježenje licenci u Gospiću, stadion Balinovac, mentor:
regionalni instruktor NS Rijeka Mladen Ivančić.
Trenere sam licencirao u sustavu Comet.

Instruktor NS LSŽ:
Ivan Kolak

Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača
Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača, temeljem čl. 78. Pravilnika o statusu igrača i
registracijama, dana 30.11.2021.godine donijela je
ODLUKU
o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama
1. U 2022. godini preregistraciju svih igrača/ica (dalje: igrača) obvezno će obaviti svi županijski
nogometni savezi (ŽNS) i nogometna središta (NS) ovlaštena za registraciju klubova i igrača.
Preregistracija se obavlja putem elektronskog sustava „Comet“.. Preregistracija koja se ne obavi u
putem sustava „Comet“ ništavna je.
2. Preregistracija igrača obavljat će se u slijedećim razdobljima:
a) za igrače klubova Prve i Druge HNL, Prve HNLŽ u razdoblju
od 18. 01. (utorak) do 15. 02. 2022. (utorak).
b) za igrače Prve HMNL i Prve HMNLŽ u razdoblju
od 07. 01. (petak) do 03. 02. 2022. (četvrtak);
c) za igrače Treće HNL, Međužupanijskih nogometnih liga, Druge HNLŽ, u razdoblju od 18.
01. (utorak) do 28. 02. 2022. (ponedjeljak).
d) za igrače Druge HMNL u razdoblju
od 07. 01. (petak) do 28. 02. 2022. (ponedjeljak).
e) za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice,
malonogometaši, veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni odbori nadležnog
ŽNS-a, s tim da se preregistracija treba obaviti u razdoblju najranije od 18. 01. (utorak) do
najkasnije 28.02.2022. (ponedjeljak). Odluku o razdoblju preregistracije ŽNS-i objavljuju u
svojim službenim glasilima i glasilima NS-a.
3. Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji
prethodi prvom danu preregistracije, i to:
a) igrači profesionalci
b) ustupljeni igrači u matičnom klubu i klubu u kojem je igrač ustupljen
c) igrači amateri - samo igrači koje klub želi preregistrirati.
4. Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije.
5. Svi igrači iz točke 3/c ove Odluke koje klub do posljednjeg dana utvrđenog za preregistraciju ne
preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba, te se mogu registrirati za bilo koji
klub po odredbama članka 34 stavka 1. točke 1. i članka 35 stavka 1. točke 10 u vezi s člankom 78.
Pravilnika o statusu igrača i registracijama, s tim da su obvezni u prijavi za registraciju, u rubrici
„dosadašnji član“ upisati ime kluba u kojem su bili registrirani do preregistracije, a u rubrici
„napomena“ upisati „nije preregistriran“. Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje
ŽNS-a, obvezan je izvaditi brisovnicu.
Ako kub nakon isteka roka za preregistraciju ne preregistrira igrača iz točke 3/a ove Odluke (igrači s
ugovorom), nadležno tijelo za registraciju upozorit će klub da je obvezan obaviti preregistraciju.
Ukoliko klub to ne učini, nadležno tijelo za preregistraciju objavit će preregistraciju takvog igrača i
podnijeti disciplinsku prijavu protiv kluba.
Nadležno tijelo za registraciju ovlašteno je rješavati slučajeve iz točke 3/b u produženom roku, koji
ne može biti duži od osam dana od zadnjeg dana određenog za preregistraciju.
6. Nakon isteka roka za preregistraciju igrača, za klub mogu nastupati samo igrači koji su
preregistrirani po odredbama ove Odluke, kao i igrači koji su redovno registrirani tijekom razdoblja
preregistracije i čije su registracije objavljene u službenim zapisnicima izvršenih registracija i/ili
glasilima nadležnog ŽNS i HNS-a.

Protiv kluba za kojeg nastupi igrač koji nije preregistriran i/ili nije objavljena njegova preregistracija,
provest će se disciplinski postupak i primijeniti će se natjecateljske sankcije sukladno Pravilniku o
nogometnim natjecanjima.
7. U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije
sljedeću dokumentaciju:
a) Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava, u dva primjerka
(jedan primjerak ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će
sadržavati sljedeće podatke:
- prezime i ime igrača,
- datum i mjesto rođenja,
- COMET ID igrača,
- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),
- osobni identifikacijski broj (OIB)
Popis igrača za preregistraciju iz ovog članka Odluke, treba biti ispisan iz COMET sustava te
potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje kluba, a za klubove koji nemaju pristup
COMET sustavu ili nemaju tehničke mogućnosti za ispis istih, predviđene radnje će obaviti nadležni
ŽNS ili NS.
Pisane upute klubovima i ŽNS-ima/NS-ima za provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u
COMET sustavu te na web stranici HNS-a https://hns-cff.hr/hns/registracije/
8. Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za
provođenje preregistracije, a koju utvrđuje izvršni odbor ŽNS-a. Brisovnica za nepreregistrirane
igrače se izdaje uz pristojbu čija je visina ranije utvrđena.
9. Nakon zaprimanja predmeta preregistracije igrača, tijelo nadležno za registracije na sjednici:
a) pregledava materijal i uspoređuje dostavljene podatke sa svojim podacima, posebno obraćajući
pozornost na točno unošenje podatka o pravu nastupa igrača,
b) odlučuje da se ispravni predmeti preregistriraju, a nepotpuni ili neispravni odbiju i vrate klubu.
Sve odluke o izvršenoj preregistraciji ili odbijanju preregistracije, obvezno se zapisnički utvrđuju.
Odluke o odbijanju provođenja preregistracije dostavljaju se klubovima s pisanim obrazloženjem ili
objavom u službenom glasilu nadležnog ŽNS/NS.
U postupku preregistracije u 2022.godini, nije potrebno izdavati nove sportske iskaznice, niti za
jednu kategoriju preregistriranih igrača.
10. Odluke o obavljenim preregistracijama objavljuju se u službenim glasilima ŽNS/NS, a za igrače
klubova Prve, Druge i Treće HNL, Prve HNLŽ i Prve HMNL, te ustupljenih igrača iz klubova
navedenih liga, objavljuju se u službenim zapisnicima o dnevno izvršenim registracijama i
preregistracijama na web stranici HNS-a, sukladno odredbama Pravilnika o statusu igrača i
registracijama.
Preregistracije se moraju objaviti najkasnije:
a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 15.02.2022
b) za igrače klubova iz točke 2/b ove Odluke do 03.02.2022.
c) za igrače klubova iz točke 2/c, 2/d i 2/e ove Odluke do 28.02.2022.
11. Klub ima pravo žalbe na neobavljenu preregistraciju u roku od osam dana od dana prijema ili
objave odluke. Žalba se podnosi žalbenom tijelu nadležnog ŽNS-a.
12. Tijelo ŽNS/NS nadležno za registraciju odgovorno je za vođenje evidencije registriranih igrača u
elektronskom sustavu „Comet“, kao i za ispravnost podataka koji se vode u evidenciji.
13. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 30.11.2021.
Predsjednik komisije za ovjeru registracija HNS-a
Robert UROIĆ s.r.

