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• OBAVJESTI  
• Kalendara natjecanja sezona jesen 2012/13 
• Zadaće do po četka prvenstva 12/13 
• Propozicije natjecanja seniori JŽNL-a, I ŽNL-e , 

mladež 
• Vodstva natjecanja u ligama NSZŽ-e 
• Financijske  odredbe za sezonu 2012/13 

• Sastava liga  

• TEČAJ  TRENER  „C“ 
• Dugovanja klubova sa 08.08.2012. 
• Registracije 15.06.2012.-08.08.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



KALENDARA NATJECANJA – JESEN 
2012/2013. godine 

 

SENIORI    JŽNL- a ; I  ŽNL-e   ZAPAD    i    ISTOK 
 
                                               kolo      datum 
 

1. 25./26. 08.                
2. 29. 08.                           srijeda 
3 01./02. 09.      
4. 08./09. 09.      
5. 12. 09.                           srijeda 
6. 15./16.  09.                                    
7. 22./23. 09     
8. 29/30. 09.     
9. 06./07. 10.   
10. 13./14. 10.  
11. 20./21. 10.  
12. 27./28. 10.                      
13. 03./04. 11.  
14. 10./11. 11.  
15. 17./18. 11.  

 
 
Prvenstvo 2.ŽNL-e zavisno o broju nogometnih klubova pojedinih liga počinju 
Od 25./26. 08.2012. godine ili kasnije ovisno o kalendaru natjecanja središta u kojima se  
lige vode. 
 
 
KUP NATJECANJA 
 
SENIORI Pred kolo 05.09.2012.godine 

 1. kolo 19.09.2012.godine 
 2. kolo 02.10.2012. godine 

   
 
 
JUNIORI  1. kolo 18./19. 08.2012. 
 2. kolo 28. 08. 2012. 
 3. kolo 11. 09. 2012. 
 FINALE  10. 10. 2012.  
 
 
KADETI  1. kolo 18/19. 08. 2012 
   2. kolo 28. 08. 2012 
 3. kolo 11. 09. 2012 
 4.kolo 18. 09. 2012 
 FINALE  10. 10. 2012. 
 
 
 



 

MLADEŽ 
 

JUNIORI i KADETI  
 
Juniori  i kadeti  3   HNL-e jesenski dio prvenstva počinje 25.08.2012. a završava 
18.11.2012. godine. 
 

JUNIORI  liga NSZŽ-e 
 
Juniori počinju jesenski dio prvenstva 01.09.2012. godine, završavaju 18.11.2012. 
 

KADETI 
 
Kadeti počinju jesenski dio prvenstva 25.08.2012. godine, završavaju 18.11.2012. 
 

MLAĐI PIONIRI  I  PIONIRI 
 
 Mlađi pioniri i pioniri PRVE  nogometne lige jesenski dio prvenstva počinje 
25.08.2012. godine, a završavaju 18.11.2012. godine. 
  
Mlađi pioniri i pioniri  DRUGE nogometne lige jesenski dio prvenstva počinje 25.08.2012. 
godine, a završava 18.11.2012. godine. 
 
 Mlađi pioniri i pioniri   TREĆE  nogometne lige jesenski dio prvenstva počinje 
25.08.2012. godine, a završava 18.11.2012. godine. 
 

POČETNICI ( limači)  i  Prstići nogometno prvenstvo počinje 25.08.2012. 
godine, a završava 18.11.2012. godine.  
 
 Nogometno prvenstvo mladeži koje se vodi u organizaciji nogometnih središta 
počinju i završavaju prema kalendaru natjecanja nogometnih središta. 
 
  
Tajnik NSZŽ-e                                                                          KOMISIJA ZA NATJECANJE NSZŽ-e 
Mladen Žugec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA ČKE ŽUPANIJE 
  Remetinečka 75 a, 10 020 ZAGREB 
   IZVRŠNI ODBOR  
    

ZADAĆE DO POČETKA NATJECATELJSKE SEZONE  
     2012/2013 
 

1. Pregledati komisijski uvjete klubova koji su napredovali u JŽNL-u  i  I ŽNL-e 
izdati rješenja ustrojiti evidenciju klubova po ligama  
Rok :do 20.07.2012. (Komisija za pregled uvjeta natjecanja) 
 
2.    Objaviti propozicije natjecanja, sastave liga ,kalendar natjecanja(prvenstva ,cup 
       seniori ,juniori i kadeti) financijske odluke (dugovanja klubova iz prethodne     sezone) i 
ostale odluke. 
imenovati vodstva natjecanja  do  15.07. 2012. (IO  NSZŽ-e) 
usvojiti listu delegata 1, 2, 3,    do  15.07. 2012. (IO  NSZŽ-e) 
usvojiti liste delegata NSZŽ-e  do  31.07.2012.  (IO  NSZŽ-e) 
 
3.    Održati plenume klubova JŽNL-e i  I  ŽNL-a 
Rok:  01. – 10 . 08. 2012. (Komisija za  natjecanje) 
 
4.Održati edukaciju službenih osoba: 
predstavnika klubova po ligama ( 31.08. 2012.) (Komisija za  natjecanje) 
delegata JŽNL-e   ( 15 - 20. 08. ) (povjerenik za natjecanje) 
delegata   I ŽNL-a i II ŽNL-a ( 15.8.-20.8 (povjerenici za  natjecanje) 
polaganje sudačkih normi  (18.  08. JŽNL-a, -19.  08.  I ŽNL-a,  
25  . 08. II ŽNL-e )     
Popravni za sve suce  08. 09. 2012. (Komisija za  suñenje) 
 
5.   Sastanak vodstva JŽNL-e i  I ŽNL-a  i II ŽNL-a          Rok : 20.  08.2012. (tajnik NSZŽ-e) 
 
6.   Sastanak svih disciplinskih sudaca NSZŽ-e   Rok: 25.08.2012. (tajnik NSZŽ-e) 
 
7.    Izdavanje dozvola za rad službenim osobama (trenerima, predstavnicima klubova, 
rukovoditeljima osiguranja,  medicinskom osoblju ) u tijeku osmog mjeseca- najkasnije osam 
dana  prije početka prvenstva  (Instruktor NSZŽ-e) 
 
8.   Objaviti raspored utakmica za prva dva kola JŽNL-e  i I  ŽNL-a do 15.08.(tajnik NSZŽ-e) 
 
9.    Izdati račune za kotizaciju i provjeriti naplatu (osam dana početka prvenstva);tajnik NSZŽ- 
 
10.  Informirati IO NSZŽ-e o obavljenim pripremama za početak natjecateljske sezone 2012/13. 
do 12.09.2012. (Predsjednik komisije za natjecanje) 
 
 
Tajnik NSZŽ-e 
Mladen Žugec 

 



 
 
 

 

 

PROPOZICIJE NATJECANJA 
 

 

 

 

 

JŽNL  
 

  

 

 

SEZONA 2012./2013. 
 

 
 
 
 

 
Zagreb, srpanj  2012. 

 
 

 
Temeljem članka 37. alineja 17. Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog Nogometnog saveza i Odluke o sustavu 
natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije , Izvršni odbor Skupštine  NSZŽ  na 18. 
sjednici održanoj 16.07. 2012. godine, donio je 
         
 
 
 
 
 
 



     

PROPOZICIJE  NATJECANJA 
JEDINSTVENE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE za  

2012/2013.god.(IV stupanj natjecanja) 
 
 OPĆE ODREDBE 
     Članak 1. 
Jedinstvena županijska nogometna liga (u daljem tekstu JŽNL-a) u natjecateljskoj sezoni 
2012/2013. godine sastoji se od jedne skupine od 16. klubova. 
  
     Članak 2. 
 Sastav klubova po JŽNL-e utvrñen je Odlukom o sustavu natjecanja i sastavni je dio 
ovih propozicija. 
 
     Članak 3. 
 Natjecanje organiziraju i vode tijela Izvršnog odbora utvrñena člankom 45. ovih 
Propozicija. 
 
     Članak 4. 
 Klubovi JŽNL-e  u natjecanju moraju imati pored seniora i tri kategorije mla ñih uzrasta 
(pionire –obavezno ,juniore , kadete  ili  mlañe pionire).  
     Članak 5. 
 Natjecanje mlañih uzrasnih kategorija može se podijeliti po skupinama, ali ne manjim 
od po osam momčadi.Propozicijama natjecanja mlañih uzrasnih kategorija utvrñuju se skupine 
i uvjeti natjecanja. 
 
     Članak 6. 
 Ukoliko seniorska momčad u natjecateljskoj sezoni 2012/2013. godine neopravdano ne 
nastupi na dvije prvenstvene utakmice prestaje joj pravo natjecanja u JŽNL, a u slijedećoj 
natjecateljskoj sezoni može se natjecati u najnižem stupnju natjecanja   NSZŽ. 
 Kad se radi o momčadi mlañih kategorija  ,smatra će se da je odustala samo momčad 
koja neopravdano nije odigrala dvije utakmice. U takvom slučaju disciplinski odgovara klub, 
momčad koja je odustala i seniorska momčad. 
     Članak 7. 
 Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanima na području 
NSZŽ po odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu 
natjecanja NSZŽ-e. 
 
     Članak 8. 
 Sjedište rukovodstva natjecanja je u Zagrebu , Remetinečka 75 a. 
 
UVJETI ORGANIZIRANJA NATJECANJA 
      

Članak 9. 
 Natjecanje se provodi pod dvostrukom bod sustavu, prema utvrñenom kalendaru 
natjecanja, kroz dvije polusezone "svaki sa svakim" jednom kao domaćin jednom kao gost. 
  
                                                                 Članak 10. 
 Kalendar natjecanja donosi IO NSZŽ, a raspored odigravanja utakmica utvrñuje 
povjerenik za natjecanja najkasnije 20 dana prije početka natjecanja. 
 
 



 
Članak 11. 

Utakmice seniora se u pravilu odigravaju  subotom  i nedjeljom, a kalendarom natjecanja mogu 
se predvijeti i redovita kola u tjednu. Kalendar natjecanja se ne može mijenjati. U interesu 
regularnosti natjecanja zadnja dva kola prvenstva igraju se isti dan i u isto vrijeme. 
      

Članak 12. 
 U koliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odigravanja utakmica za vrijeme 
prvenstva (ne odnose se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići sporazum i isti dostaviti 
na odobrenje povjereniku za natjecanje,najkasnije 6  dana prije odigravanja utakmice. Klub 
može zatražiti odgodu odigravanja utakmice na temelju člana 18.Pravilnika o nogometnim 
natjecanima HNS-a. 
 
     Članak 13. 
 Ako se odlukom nadležnog državnog tijela zbog dana žalosti  zabrani odigravanje 
športskih priredaba ili se utakmica ne može igrati zbog razloga više sile (potres, poplava, požar i 
sl.) onda se utamica automatski odgaña a povjerenik  za natjecanje odrediti će novi termin za 
odigravanje utakmice. 
 
ORGANIZACIJA UTAKMICA 
     Članak  14. 
 Organizacije utakmice provodi klub domaćin i isklju čivo je odgovoran za njeno 
provoñenje sukladno pravilnicima, odlukama i ovim propozicijama. Nedovoljno ili površno 
provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema odredbama 
DP HNS-a. 
     Članak  15. 
 
 Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica 
normalno odigra i zaštiti službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice sve do 
njihovog napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom. 
     Članak 16. 
 
 Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati: 
- licenciranog liječnika, te vozilo i dežurnog vozača za slučaj prijevoza unesrećenog 
- liceciranog rukovoditelja osiguranja i najmanje deset redara s vidljivom oznakom 
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe 
- pet ispravnih nogometnih lopti 
- pisaću mašinu ili kompjuterski program, dovoljan broj ti skanica zapisnika i osobu za pisanje 
zapisnika 
- dovoljan broj dodavaća lopti različito obučenih od momčadi koje igraju i sudaca 
- plaćanje troškova službenih osoba 
 -tablice brojeva od 1 do  99  radi označavanja sudačke nadoknade vremena i izmjene igrača 
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih i drugih pi ća u bocama, limenkama 
i staklenim ćašama. Po nalogu vodstva natjecanja klubovi su dužni omogučiti snimanje 
utakmice. 
     Članak 17. 
 U ograñenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo igračima prijavljenim u zapisnik, 
sucima, delegatu i ovlaštenim službenim osobama klubova. Ostalim osobama (novinarima, 
reporterima, invalidima i dr.) dozvoljen je pristup  sukladno pravilniku o nogometnim 
natjecanjima HNS-a. 
U natkrivenim kabinama za vrijeme utakmice mogu sjediti: 
- predstavnik kluba koji ima pismeno ovlaštenje i uredno izdanu licencu 
- rezervni igrači u športskoj opremi 
- trener i pomoćni trener s dozvolom za rad (licencom) 
- liječnik i fizioterapeut  s dozvolom za rad(licencom)  



- delegat 
     Članak 18. 
 
 Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno neuljudno ponašanje i komentiranje sučevih odluka 
kao niti vrije ñanje svojih ili protivni čkih igra ča. Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i  
kretanje unutar tehničkog prostora radi davanja uputa svojim igračima u svezi igre,a po izdatoj 
uputi  trener se mora vratiti na klupu. 
Članak 19. 
 Isklju čeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograñeni dio terena za 
igru. 
 
DELEGAT UTAKMICE 
     Članak 20. 
 Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje odreñuje delegata utakmice 
koji zastupa NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegati utakmice mogu biti samo oni koji 
su na početku natjecateljske sezone utvrñeni na listi delegata po IO NSZŽ. Prijedlog liste 
delegata podnosi komisija za natjecanje na osnovu kriterija i prikupljenih podataka od vodstva 
natjecanja i komisija  delegata  Nogometnih središta. Lista delegata  ne  može se mijenjati i 
dopunjavati u tijeku natjecanja. 
Ukupan broj delegata za JŽNL iznosi 2.delegata po klubu (32) plus pet delegata  po odluci IO  
NSZŽ-e. Dužnost delegata mogu obnašati osobe koje ispunjavaju uvijete po kriterjima za 
obnašanje dužnosti delegata. 
U slučaju da na utakmicu ne doñe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice koji je 
obvezan obaviti 
sve zadaće delegata sukladno Pravilniku o nogometnim natjecanjima i Propozicijama natjecanja 
,osim ocjenjivanja sudaca 
     Članak 21. 
Delegat je dužan doći 60 minuta prije početka utakmice i javiti se domaćinu. Dužnosti i prava 
delegata su: 
- da provjeri i zapisnički utvrdi kako je organizirana i pripremljena utakm ica 
- da pregleda i ispravnost športskih iskaznica i dozvola za rad službenih osoba 
- da provjeri nazočnost liječnika, dežurnog vozača i vozila za slučaj prijevoza unesrećenog 
- da dogovori s rukovoditeljem osiguranja raspored redara 
- da obavi identifikaciju igrača uz nazočnost predstavnika klubova 
- da se predstavnicima klubova i sucem sastavi zapisnik i izvještaj delegata 
- da u ograñenom dijelu igrališta dozvoli nazočnost osobama unjetim u zapisnik utamice 
- da po završetku utakmice uskladi sa sucem relevantne činjenice i dogañaje te ih unese u 
zapisnik utakmice i izvještaj delegate(koji potpisuju predstavnici klubova sudac i delegat)  da 
ocijeni suce utakmice u kontroli suñenja i kontrolu priloži uz zapisnik utakmice. 
Delegat je dužan da najkasnije roku od 24 sata nakon odigrane utakmice ,zapisnik utakmice, 
izvještaj delegata i izvještaj o suñenju dostavi povjereniku za natjecanje. Delegat koji u svezi s 
obavljenjem svoje dužnosti učini odreñene propuste, odnosno ne postupi po pravilnicima, 
odlukama i ovim propozicijama bit će privremeno izostavljen od delegiranja, a u težim 
slučajevima bit će pokrenut disciplinski postupak. Prije početka utakmice  delegat će održati 
sastanak sa sucima,predstavnicima klubova i rukovoditeljem osiguranja te sastaviti zapisnik o 
organizacji utakmice. Delegat je obvezan odmah nakon odigrane utakmice obavijestiti 
povjerenika natjecanja o rezultatu  i eventualnoj spornoj situaciji. 

Članak 22. 
 Član rukovodstva natjecanja ne može biti na listi delegata za stupanj natjecanja u kojem 
obavlja tu dužnost te osobe koje pretežito obnašaju dužnost nadzora u sudačkoj organizacji 
(instruktor suñenja ili kontrolor). Odre ñivanje delegate obavlja se telefonski –faxom najkasnije 
tri dana prije odigravanja utakmice. 
 
 
 



 
SUCI 
     Članak 23. 
 Utakmice JŽNL-e mogu suditi suci sa liste za suñenje JŽNL-e. Listu na prijedlog 
komisije nogometnih sudaca za natjecateljsku sezonu 2012./2013. verificira IO NSZŽ najkasnije 
osam dana prije početka natjecanja po položenim normama te plaćenom članarinom za tekuću 
godinu. Na "A" listi ima 24 sudaca, "B" listi ima 1 6 sudaca. Lista   sudaca  se ne može mijenjati 
u tijeku odigravanja prvenstva. Iznimno se lista može mijenati ili brisati pojedini suci prije 
početka proljetnog dijela prvenstva ako se utvrñena lista smanji ili postoji drugi opravdani 
razlozi.Suci višeg stupnja natjecanja i perspektivni suci nižeg stupnja natjecanja  mogu u 
iznimnim slučajevima suditi takmice JŽNL-e  kada to predloži komisija nogometnih sudaca 
NSZŽ-e.  
 

Članak 24. 
 Prvenstvene utakmice sude tri suca (sudac utakmice te prvi i drugi pomoćni sudac) . 
Povjerenik za suñenje za svako prvenstveno kolo odreñuje suce najkasnije 48 sati   prije 
odigravanja kola. 
Sudac utakmice i  prvi  pomočni sudac delegira se sa "A" liste za suñenje JŽNL-e. Povjerenik za 
suñenje djeluje sukladno Uputi o uvijetima , načinu i postupku odreñivanja sudaca, praćenju i 
analizi suñenja te rangiranju sudaca. Iznimno se može izvršiti zamjena sudačke trojke  ili 
pojedinog suca prije samog početka utakmice u slučajevima koje to propisuje pravilnik o sucima 
i suñenju. 
       Članak 25. 
 Sudac je dužan doći na igralište jedan sat prije odreñenog vremena za početak utakmice 
te se javiti organizatoru i delegatu , pregledati teren za igru i ustanoviti njegovu sposobnost. Ako 
sudac ustanovi da je teren za igru nesposoban za odigravanje utakmice dužan je svoju odluku 
priopćiti delegatu koji će pismeno o tome izvijestiti povjerenika za natjecanje. 
                                                                 Članak 26. 
 Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovljno  zalaže ili se ne pridržava odluka 
nadležnog organa i koje ne pokaže dovoljno poznavanja PNI ili Pravilnika HNS-a bit će 
izostavljen s jednog ili više kola prvenstvenih utakmica a u ponovljenom ili težem slučaju 
povjerenik za suñenje pokrenut će se disciplinski postupak. Sudac utakmice obvezan je u 
izvještaju delegata upisati disciplinsku prijavu protiv igrača, kluba, ili nogometnog   djelatnika   
za učinjene prekršaje prije , za vrijeme i poslije utakmice. Disciplinsku prijavu može podnijeti u 
iznimnom slučaju   i na propisanom obrascu  u roku 24. sata poslije odigrane utakmice faxom  
povjereniku za natjecanje, kada se incident ili sporna situacija dogodi poslije sastavljanja 
zapisnika i delegatskog izvještaja. 
     Članak 27. 
U svim   ostalim pitanjima primjenjuje se  članak 22. i 23. Pravilnika o nogometnim 
natjecanjima HNS-a. 
TRENERI 
     Članak 28. 
 Trener može obavljati svoju dužnost samo ako ima  valjanu dozvolu za rad. Dozvole za 
rad izdaje instruktor najkasnije osam dana prije početka sezone. Isto se odnosi i na pomoćnog 
trenera. Za voñenje seniorske momčadi trener mora posjedovati zvanje - trener B nogometa, a 
pomočni trener sa zvanjem C trener. Delegat utakmice treneru koji nema dozvolu za rad 
(licencu) neće dozvoliti ulaz u ograñeni dio igrališta. U slučaju bolesti, kazne i drugih 
nepredviñenih situacija trenera može zamijeniti i drugi trener uz odobrenje instruktora NSZŽ-
e. 
     Članak 29. 
 Plaćeni treneri ne mogu kao igrači nastupiti na prvenstvenim utakmicama. Trener je 
obvezan prisustvovati utakmici  koji igra momčad za koju je licenciran. Delegat je dužan upisati 
u zapisnik i izvještaj s utakmice  ako neka momčad nema trenera ili isti utakmicu napusti prije 
završetka.  



 
PREDSTAVNIK KLUBA 
     Članak 30. 
 Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici a što se dokazuje 
pismenim ovlaštenjem  kluba te dozvolom za rad izdanim od vodstva natjecanja. Predstavnici 
klubova dužni su prije dobivanje dobivanja  dozvole za rad proći edukaciju koju organizira 
vodstvo natjecanja. 
Prava i dužnosti predstavnika kluba su: 
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice 
- da preda sastav momčadi sa športskim iskaznicama i prijavi službene osobe na utakmici s 
pripadaju ćim ovlaštenjima  
 - da sudjeluje u utvrñivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica 
- da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika utakmice te svojim potpisom po 
izvršenoj indetifikaciji  potvrdi ispravnost sastava momčadi 
- da po završetku utakmice sudjeluje u  sastavljanju zapisnika i izvještaja delegate te potpiše 
Izvještaj o utakmici .  Predstavnik kluba dužan je eventualne primjedbe , zapažanja   o 
dogañajima  na prvenstvenim utakmicama  opisati i na propisanoj tiskanici priložiti uz izvještaj 
delegate , odnosno u roku 24 sata nakon odigrane utakmice dostaviti faxom povjereniku za 
natjecanje 
- da  na znak suca utakmice vidljivo  tablicom(brojkom) pokaže moguću nadoknadu vremena( u 
45 i 90 minuti utakmice (predstavnik kluba domačina)   
Predstavnik kluba domačina  dužan je da za vrijeme trajanja utakmice bude u blizini delegata 
radi eventualnog pružanja pomoći u pogledu otklanjanja nedostataka koji mogu biti smetnja za 
normalno odigravanje utakmice. U slučaju odstranjenja predstavnika kluba za vrijeme 
utakmice njega će zamijeniti  kod sastavljanaja zapisnika kapetan momčadi. 
Ako klub na pojedinoj utakmici iz opravdanih razloga nije u mogučnosti osigurati predstavnika 
s dozvolom za rad , obvezan je za tu utakmicu odrediti osobu s pismenim ovlaštenjem kao 
predstavnika kluba.  
Za svaku momčad koja sudjeluje u natjecanju klub je obavezan licencirati po dva (2) 
predstavnika kluba.  
ZAPISNIK UTAKMICE 
     Članak 31. 
 Zapisnika utakmice piše se na propisanoj tiskanici u prostoriji za pisanje zapisnika u 
nazočnosti predstavnika klubova, suca i delegata. Zapisnik sastavlja delegat utakmice, a kad 
nema delegata sudac. Zapisnik se sastavlja u pet primjerka: po jedan primjerak za klubove, 
jedan povjereniku za natjecanje, jedan povjereniku za suñenje i jedan sucu.Ukoliko se u 
podacima unjetim u zapisnik utvrde greške povjerenik za natjecanje će sukladno Pravilniku o 
nogometnim natjecanjima (član 29.) po službenoj dužnosti izvršiti ispravak netočno unijetih 
podataka. 
 
IGRAČI 
     Članak 32. 
  Utakmica može početi ako jedna momčad nastupi s  najmanje sedam igrača. Na 
prvenstvenim utakmicama JŽNL-e klubovi su obvezni započeti utakmicu s najmanje 2 
igrača starosti do 21 godine.  
Pod igračem starosti do 21 godine, u smislu ovog članka, smatra se igrač koji na dan 01. 07. 
tekuće natjecateljske godine nije bio stariji od 21 godine.  
U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do 21 godine može zamijeniti samo igrač starosti do 
21 godine. Ukoliko nakon zamjene u igri na strani jedne momčadi ostaje najmanje dva  igrača 
starosti do 21 godine, igrača starosti do 21 godine u prvom poluvremenu može zamijeniti stariji 
igrač.Kada jedna momčad za vrijeme igre ostane s manje od sedam igrača sudac je dužan da 
prekine igru, a u koliko momčad nije u mogućnosti u roku od pet minuta da nastupi sa 
minimalni brojem igra ča  sudac je dužan prekinuti utakmicu. Na prvenstvenim utakmicam a 



JŽNL-e tijekom igre može se zamijeniti pet igrača u jednoj momčadi. Zamjena se obavlja sa 
igračima upisanim u zapisnik utakmice. 

Članak 33. 
Nastup igrača po uzrastima utvrñen je člankom 49. Pravilnika o nogometnim natjecanjima 
HNS-a. 
Svaki igrač mora imati valjani lije čnički pregled potvrñen u športskoj iskaznici. Igrač bez 
liječničkog pregleda ne može nastupiti. Primjenjuju se odredbe članka 54. Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima HNS. 
Izvršni odbor NSZŽ-e odreñuje zdrastvenu ustanovu koja će obavljati liječničke preglede igrača 
sukladno odlukama HNS-a.  

Članak 34. 
 U koliko postoje opravdani razlozi da jedan klub na utakmicu doñe s manje od 14 igrača 
predstavnik tog kluba dužan je prije početka utakmice predati pismeno izjašnjenje delegatu 
utakmice koji ga prilaže uz svoje izvješće. 
DRESOVI 
                                Članak 35. 
 Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje. Ako su 
dresovi iste ili slične boje dresove će promijeniti gostujuća momčad u koliko domaća momčad 
nastupa u dresovima svoje prijavljene boje. U slučaju da gostujuća momčad nema rezervne 
dresove klub domaćin je dužan gostujućoj momčadi posuditi dresove uz pravo naplate pranja. 
Prije početka natjecateljske godine svi klubovi obvezni su prijaviti boju dresa u kojoj će 
nastupati kao domaćin. Na poleñini dresa moraju biti vidljivi brojevi propisane ve ličine 
(20x30x5 cm) a mogu se koristiti brojevi od 1 do 99.  
Suci utakmice moraju nositi dresove različite od dresova igrača obje momčadi. Sakupljači lopti 
moraju nositi dresove  ili markere  različite  boje od dresova igrača utakmice. 
OCJENA TERENA ZA IGRU 
     Članak 36. 
 Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu za igru koji je registran za 
odigravanje utakmice JŽNL-e. Klub domaćin je obvezan pripremiti teren za igru tako da bude 
propisno obillježen za odigravanje utakmice 1 sat prije početka odigravanja utakmice.Odluku o 
spremnosti terena za igru donosi isljučivo sudac utakmice u prisustvu kapetana obiju momčadi 
neposredno prije početka utakmice. 
NEDOLAZAK NA PRVENSTVENU UTAKMICU 
     Članak 37. 
 Ako u roku od 15 minuta od odreñenog vremena za početak utakmice ne nastupi  jedna 
momčad sa minimalnim brojem igrača sudac će priopćiti kapetanu momčadi koja je nastupila 
da se utakmica neće odigrati i to unijeti u zapisnik utakmice. Izuzetno u slučaju da momčad nije 
mogla nastupiti uslijed više sile sudac će pričekati i nešto duže, pri čemu mora voditi računa da 
utakmica može završiti na vrijeme. 
SUSPENZIJE 
     Članak 38. 
 Suspendirana momčad po bili kojoj osnovi, odnosno sve momčadi supendiranog kluba 
ne mogu nastupati na svim javnim utakmicama sve dok traje suspenzija. Suspenzijom igrališta 
izri če se zabrana odigravanja prvenstvenih utamkmica na dotičnom igralištu,a utakmice kao 
domačin može igrati na igralištu izvan svog Nogometnog središta. 
Suspenziju klubovima i športskim djelatnicima iz svoje nadležnosti donosi disciplinski sudac. 
 
 
ŽALBE NA UTAKMICU 
     Članak 39. 
 O regularnosti utakmice može se riješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba. Pod 
oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se 
ulaže žalba. Žalba po svim osnovama mora se najaviti u roku od dva dana brzojav (ili faksimil 



poruka) a obrazloženje u dva primjerka sa dokazom o upaćenoj taksi mora se dostaviti u roku 
od tri dana poslije odigrane utakmice. 
     Članak 40. 
 Žalbe na utakmicu podnose se povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom 
stupnju. Svaka žalba ima biti riješena u roku od deset dana, a žalbe u zadnja dva kola u roku od 
pet dana. Na odluku povjerenika za natjecanje može se u roku od osam dana izjaviti žalba 
Komisiji za žalbe IO NSZŽ.  

Članak 41. 
 Komisija za žalbe mora žalbu riješiti u roku od petnaest dana i njena odluka je konačna. 
Na odluku Komisije za žalbe oštećeni klub ima pravo podnjeti zahtjev  za zaštitu Pravilnika u 
roku od petnaest dana pri IO NSZŽ. 
REGISTRACIJA UTAKMICA 
     Članak 42. 
 Ako na utakmicu nije uložena žalba a ne postoji razlozi za registraciju po službenoj 
dužnosti 3:0 (par-forfe) utakmica se registrira postignutim rezultatom. Povjerenik za natjecanje 
registrirati će utakmicu najkasnije u roku pet dana od dana odigravanja utakmice. Ako je 
uložena žalba rok za registraciju utakmice se produžava do konačne odluke.  
UTVRĐIVANJE PLASMANA I OBNAVLJANJE LIGE 
     Članak 43. 
Momčad koja pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad 
osvaja po jedan bod. Plasman se utvrñuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja 
bodova odlučuje razlika izmeñu datih i primljenih pogodaka. Kada dva kluba imaju  istu 
razliku pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub  koji je postigao više pogodaka, a ako 
su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada. Ukoliko se radi o prvaku i mjestu 
koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja 
bodova, plasman se utvrñuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u meñusobnim susretima. 
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvr ñuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je  zbroj 
bodova jednak, odlučuje razlika izmeñu datih i primljenih pogodaka. Ako je i zbroj datih  i 
primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su u 
kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili 
više klubova). Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice 
izmeñu zainteresiranih klubova, i to : 
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba, 
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri 
kluba, 
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u 
kombinaciji četiri ili više klubova. 
     Članak 44. 
 Prvak JŽNL-e  po odluci HNS-a ulazi u  viši rang natjecanja (III HNL) a iz lige ispada 
poslijedno   plasirana momčad kluba, odnosno dva i više ukoliko iz III  HNL ispadnu klubovi s 
područja NSZŽ-e. 
JŽNL-a se popunjava s dva prvaka I ŽNL-a ako isti imaju uvjete, odnosno  drugo ili treće 
plasirani  klubovi  prema plasmanu (Istok, Zapad) ukoliko ispunjavaju uvijete prije po četka 
natjecateljske sezone 2013/2014  u JŽNL-i da bi liga brojila 16 klubova.  
  
RUKOVODSTVO NATJECANJA 
      Članak 45. 
Rukovodstvo  natjecanja čine: 
- povjerenik za natjecanje a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik povjerenika 
za natjecanje 
- povjerenik za suñenje a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik  povjerenika za 
suñenje 
- disciplinski sudac a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik disciplinskog suca 

 



 
 
 
Članak 46. 

  
  POVJERENIK ZA NATJECANJE   ima prava i obveze: 
- vodi prvenstveno natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se primjenju u natjecanju  
- rasporeñuje delegate za prvenstvene utakmice 
- registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju 
- izrañuje tablice uspješnosti i predaje ih na objavu u službenom glasilu 
- podnosi prijave disciplinskom sucu za počinjene prekršaje 
- prati pojedine prvenstven utakmice prema vlastitom nahoñenju 
-organizira stručne sastanka s delegatima , obavlja ocjenu uspješnosti delegata, te im daje 
izravne naputke 
 i    objašnjenja u odreñenim prilikama  
-na temelju ocjene uspješnosti delegata,a u slučaju automatskog skidanja s liste delegata odmah 
će izvjestiti IO NSZŽ 
- sudjeluje u izradi prijedloga propozicija i kalendara , te obavlja provjeru znanja delegata 
- organizira plenume klubova JŽNL-e prema potrebi  
- kad se za to ukaže potreba predlaže supervizore za praćenje pojedinih utakmica 
- redovno zasjeda (utorkom poslije svakog kola u tijeku prvenstva) 
- nakon svake polusezone podnosi izvješće IO NSZŽ te obavlja i druge poslove koje mu odredi 
IO NSZŽ 
                 Članak 47. 
 DISCIPLINSKI SUDAC  : 
- rješava i donosi odluke iz svoje nadležnosti o prekršajima koje su učinili klubovi, igra či, 
treneri, suci, delegati i ostali športski djelatnici u prvom stupnju na temelju odredbi DP HNS-a i 
krtiterija za rad disciplinskog suca. 
- redovno zasjeda poslije svakog kola u tiijeku prvenstva 
- na završetku svake polusezone podnosi izvješće IO NSZŽ 
-predlaže disciplinskoj komisji IO NSZŽ pokretanje postupka za prekršaje protiv dužnosnika 
NSZŽ-e. 
-žalbe na disciplinsku odluku u prvom stupnju riješava  komisija za žalbe  IO  NSZŽ-e 
               

 Članak 48. 
Koordinaciju natjecanja svih uzrasnih kategorija JŽNL-e  i nadzor nad rukovodstvom 
natjecanaja provodi komisija za natjecanje IO NSZŽ.Komisija za natjecanje redovito prati 
natjecanje i koordinira rad tijela te im u odreñenim pitanjima daje smjernice. Naročito brine za 
pravilno provoñenje  propozicija i kalendara natjecanja. O uočenim propustima i problemima u 
natjecanju odmah izvještava IO NSZŽ-e.                       
  POVJERENIK ZA SUĐENJE  

Članak 49. 
Odreñuje suce za prvenstvene utakmice s liste verificiranih sudaca a u dogovoru sa vodstvom 
natjecanja i sa viših lista. Vodi brigu o suñenju te prati uspješnost suñenja i analizira zapisnike i 
ocjene o suñenju s utakmica. Ravnomjerno rasporeñuje suce za utakmice vodeći računa da iste 
sudačke trojke  ne sude  dvije utakmice uzastopno istim klubu. Podnosi prijave i sudjeluje u 
analizi podnesenih prijava, žalbi i drugog u svezi sa suñenjem i daje prijedloge za kontrolu 
suñenja na prvenstvenim utakmicama. Po završetku polusezone podnosi izvještaj IO NSZŽ.s 
listama uspješnosti. Povjerenik donosi odluke u prvome stupnju na prigovore i žalbe na suñenje.                              

Članak 50. 
Članovi IO NSZŽ-e, komisije za natjecanje,komisije nogometnih sudaca i povjerenici za 
natjecanje mogu biti supervizori na važnim utakmicama o čemu nakon odigrane utakmice 
podnose izvješće.Osobe koje obavljaju dužnost supervizora nemogu obnašati dužnost delegata 
na JŽNL-e. Naputak o sadržaju kontrole izdaje IO NSZŽ. 



 
NAGRADE     Članak 51. 
 Prvak JŽNL-e u trajno vlasništvo dobiva pehar IO NSZŽ a . 
Na prijedlog vodstva natjecanja mogu se pojednim klubovima ili zaslužnim pojedincima 
dodijeliti i drugi oblici priznanja ili nagrada. 
 
 
 
FINANCIJSKE ODREDBE    

Članak 52. 
 Klubovi JŽNL-e podliježu obveznom plaćanju slijedečih troškova: 
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse) 
- troškove voñenja natjecanja i službenog glasila klubovi plaćaju putem paušala - kotizacije za 
svaku polusezonu, najkasnije osam dana prije početka natjecanja 
- novčane kazne plaćaju se prema odluci IO NSZŽ 
Putni troškovi delegatu i sucima utakmice plaćaju se neposredno nakon odigrane utakmice , a 
taksa u roku od tri dana na žiro račun korisnika sredstava. 
 
UVJETI ZA NATJECANJE  JŽNL-e 
A)   STRUČNO PEDAGOŠKI NORMATIVI 
      Članak 53. 
 Klubovi JŽNL-e obavezni su ispunjavati slijedeće uvjetei obveze iz natjecanja: 
Rukovodstvo 
- Izvršno tijelo nogometnog kluba, Skupštinu i Predsjednika športske udruge 
- Stručni odbor s rukovoditeljem u zvanju trener  „B“  
 
B)    BROJ  MOMČADI 
- Dolje navedene kategorije s brojem igrača kontrolirati će komisije za natjecanje prema 
Registru registriranih igra ča u   nadležnom NS(Samobor i  Vrbovec) te dostaviti vodstvu JŽNL 
14 dana prije početka natjecateljske godine 
- seniorska momčad u redovnom natjecanju s najmanje 20 registriranih igrača 
- dvije momčadi od juniora , kadeta ili  mlañih pionira  u redovnom natjecanju s najmanje 20 
registriranih igra ča 
- pionirska momčad u redovnom natjecanju s najmanje 20 registriranih igrača  
 
C)      STRUČNO PEDAGOŠKI KADROVI 
- trenera za rad sa seniorima sa zvanjem trener B kategorje 
- tri trenera za rad s mlañim kategorijama sa zvanjem trener  B kategorije (za juniore ili kadete) 
treneri "C"kategorije( za mla ñe pionire i pionire) 
Svi treneri moraju biti članovi stručne organizacije što je uvjet za dobivanje dozvole za rad 
(licence). 
Dozvole za rad izdaje instruktor NSZŽ-e. 
 
D)      OBJEKTI ZA NATJECANJE I TRENING 
Klub je obvezan utakmice odigravati na kvalitetnom travnatom igralištu koji u svom sastavu 
ima: 
-tri svlačionice svaka za najmanje 18 osoba ,  
- dvije kupaonice s toplom vodom s najmanje 4 tuša te sanitarni čvor odvojen od publike 
- prostoriju za pisanje zapisnika  
- prostoriju s tušem za suce 



- natkrivene kabine za igrače i službene osobe (dvije kabine za po 12 osoba i jedna za dvije 
osobe) 
- pomoćni teren za stalnu aktivnost 
-poligon za obuku mlañih uzrasnih kategorija sa tri nosača lopte, pokretni gol normalnih 
dimenzija i dva pokretna   gola dimenzije 5x2 m 
- jamu s pijeskom 
- dovoljan broj prepona, zastavica kao i športsku opremu i rekvizite za rad svih kategorija 
 
SURADNJA SA ŠKOLAMA  
Klub je obvezan redovito surañivati sa školama na svom području, te pružiti organizacionu i 
stručnu pomoć u aktivnostima škole. Program suradnje sa školama obvezno dostaviti vodstvu 
JŽNL. 
 
 
 
 
OBVEZE IZ NATJECANJA 
Seniorska, juniorska i  kadetska  momčad obvezno sudjeluju u Cup natjecanju 
Juniorska ili kadetska, pionirska i momčad početnika obvezno sudjeluju u prvenstvenom 
natjecanju  organiziranom od nadležnih organa NSZŽ-e.Pregled uvjeta za natjecanja u JŽNL-i 
obavit će komisija IO NSZŽ i predložit odluke IO najkasnije do 25.07.2012.g. Ukoliko se 
ustanove nedostaci koji se mogu otkloniti klub će to provesti najkasnije 20 dana prije 
odigravanja I kola natjecateljske sezone. Klub koji ne posjeduje vlastito igralište obvezan je 
sklopiti ugovor s vlasnikom igrališta na području NSZŽ koji im uvjete za natjecanje u JŽNL-i. 
Ako sudionik tijekom natjecanja prestane ispunjavati uvjete za JŽNL-u nakon sprovedenog 
postupka može izgubiti status člana lige. 
 
TEREN ZA IGRU 
 
Teren za igru je minimalnih dimenzija 98x 62 m, ograñen punom ogradom visine najmanje 1,40 
m sa vanjske strane terena za igru te ograñen zaštitnim prolazom za igrače i službene osobe od 
svlačionica do igrališta najmanje visine 1,80 m. Riješenje o registraciji terena za igru obavezno 
mora biti izvješeno u  prostoriji za pisanje zapisnika . Izvršni odbor NSZŽ-e može iznimno ako 
se poduzimaju aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji igrališta dopustiti klubu da igra na 
igralištu koje ispunjava uvijete za JŽNL-u na području Nogometnog  središta  kojeg je klub 
član.  
 
ZAVRŠNE ODREDBE          Članak 54. 
 Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije. 
Za tumačenje propozicija nadležan je IO NSZŽ.  
                                                                        Članak 55.  
            Dozvole za rad (licence) trenera,predstavnika klubova,liječnika, rukovoditelja osiguranja  
i službenih osoba izdaje vodstvo natjecanja najkasnije osam dana prije početka natjecanja.
                                                      Članak 56. 
 Za sve što nije regulirano ovim propzicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, 
Pravilnik o nogometnim natjecanjima HNS-a te ostali pozitivni propisi i odluke HNS-a. 
       

                                Članak 57. 
 Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu 
NSZŽ-e. 
 
  



      Zagreb, srpanj  2012. godine                  PREDSJEDNIK NSZŽ 
                      Marijan Kižlin prof. v.r. 
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Temeljem članka 37.alineja 14. Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza i Odluke o sustavu 
natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije, Izvršni odbor NSZŽ-e na svojo 18. sjednici 
održanoj  16.07.  2012.godine donio je : 
 

P R O P O Z I C I J E NATJECANJA 
PRVE  ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU S EZONU  
2012./2013 
 
I  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 
Na temelju Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ, prvenstvo Prve Županijske nogometne lige u 
natjecateljskoj sezoni 2012/2013.  odvijati će se u dvije skupine  
 - ZAPAD, za područje NS Samobor,NS Zaprešić, NS  Jastrebarsko 
 - ISTOK, za područje NS Vrbovec, NS Velika Gorica NS Križ, NS  Dugo Selo 
Sastav klubova po skupinama utvrñen je Odlukom o sustavu natjecanja,a sastavni su dio 
propozicija 
     

Članak 2. 
 
Natjecanje organizira i vodi Izvršni odbor NSZŽ putem tijela za natjecatelje I ŽNL. Sjedište 
vodstva je u sjedištu NSZŽ . 

Članak 3. 
 
Klub koji se natječe u I ŽNL mora u natjecanju imati seniorsku, juniorsku ili kadetsku i 
pionirsku momčad. 
Juniorske i pionirske momčadi se natječu u odgovarajućim skupinama po nogometnim 
središtima. Kadetska momčad natječe se u ligi kadeta NSZŽ-e. 
 

Članak 4. 
 
Za svaku natjecateljsku sezonu Izvršni odbor NSZŽ imenuje  tijela za voñenje natjecanja . 
 

Članak 5. 
 
Ukoliko seniorska momčad u natjecateljskoj sezoni 2012/2013. godine neopravdano ne 
nastupi na dvije prvenstvene utakmice prestaje joj pravo natjecanja u I ŽNL, a u 
slijedećoj natjecateljskoj sezoni može se natjecati u naj nižem stupnju natjecanja   
NSZŽ-e. 
 Kad se radi o momčadi mlañih kategorija  ,smatra će se da je odustala samo 
momčad koja neopravdano nije odigrala dvije utakmice. U takvom slučaju disciplinski 
odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska momčad. 
 

Članak 6. 
 
Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima koja se organiziraju na 
području NSZŽ, po odredbama Pravilnika o natjecanjima HNS. 
 



 
 
 
 
II  UVJETI  ZA ORGANIZIRANJE  NATJECANJA 

Članak 7. 
 
Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu, prema utvrñenom kalendaru natjecanja, 
kroz dvije polusezone "svaki sa svakim", jednom kao domaćin, jednom kao gost. 
                               
 
 
       Članak 8. 
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NSZŽ, a raspored odigravanja utakmica utvrñuju 
povjerenici za natjecanje najkasnije 20 dana prije početka natjecanja. 
                              Članak 9. 
 
Utakmice se u pravilu odigravaju nedjeljom, a kalendarom natjecanja mogu se utvrditi i 
redovna kola u tjednu.U interesu regularnosti natjecanja zadnja dva kola prvenstva igraju se 
igrati isti dan i u isto vrijeme 
                                                                             Članak 10. 
 
Ukoliko klubovi iz opravdanih razloga traže promjenu rasporeda odigravanja utakmica za 
vrijeme prvenstva (ne odnosi se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići pismeni dogovor 
i dostaviti ga na odobrenje povjereniku za natjecanje, najkasnije 6 .dana prije utakmice 
utvrñene po rasporedu. Klub može zatražiti odgodu odigravanja utakmice na temelju članka 17. 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS. 
        Članak 11. 
 
Ako odlukom nadležnog organa zbog dana žalosti se zabrani odigravanje sportskih priredaba ili 
se utakmica ne može igrati zbog razloga više sile (potres, poplava i sl) onda se ta utakmica 
automatski odgaña, a povjerenik za natjecanje odredit će novi termin za odigravanje utakmice. 
III ORGANIZACIJA UTAKMICA 
            Članak 12. 
 
Organiziranju utakmica provodi klub doma ćin i isklju čivo je odgovoran za njeno provoñenje u 
duhu pravilnika, odluka i ovih propozicija. 
Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku 
odgovornost prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. 
             Članak 13. 
 
Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno 
odigra i zaštiti službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice i sve do njihovog 
napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom. 
Klub je obvezan da na svim prvenstvenim utakmicama osigura: 
 - odgovarajuću medicinsku službu, te vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog, 
 - najmanje šest redara sa vidnim oznakama, 
 - osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe, 
 - pet  ispravnih i kvalitetnih lopti, 
 - pisaću mašinu,kompjuterski program i dovoljan broj zapisnika i osobu za pisanje 
zapisnika, 
 - podmirenje troškova službenih osoba, 
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih i ostaih pića u bocama , limenkama 
i staklenim čašama 
                              



 
 
 
 

              Članak 14. 
 
U nadkrivenim kabinama na klupama mogu sjediti za vrijeme utakmice: 
- licencirani predstavnik kluba  
- rezervni igrači u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice, 
- trener i pomoćni trener, ako ima dozvolu za rad i voñenje te momčadi, 
- medicinska osoba sa licencom, 
- fizioterapeut s licencom, 
- delegat utakmice s iskaznicom 

               Članak 15. 
 
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno nešportsko komentiranje sučevih odluka iz kabine, kao i 
vrijeñanje svojih i protivni čkih igra ča. 
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj crti igrališta radi davanja 
uputa svojim igračima (1.metar lijevo i desno od kabine i 1.metar od uzdužne crte igrališta). 
             Članak 16. 
 
Isklju čeni igrač i udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograñeni dio terena. 
IV DELEGAT UTAKMICE 
                    Članak 17. 
 
Za svaku prvenstvenu utakmicu I ŽNL, povjerenik za natjecanje odreñuje delegata koji zastupa 
NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici.Dužnost delegata mogu obnašati osobe koje 
ispunjavaju uvijete po kriterjima za obnašanje dužnosti delegata.Ukupan broj delegata utvrñuje 
IO NSZŽ i rasporeñuje  ih po skupinama I ŽL 
Delegati utakmice odreñuju se sa usvojene liste delegata I ŽNL, a po potrebi i sa viših lista, 
vodeći računa o ravnomjernom rasporedu delegata u tijeku cijelog prvenstva. 
U slučaju da na utakmicu ne doñe delegat, dužnost delegata obavit će sudac utakmice koji je 
obavezan obaviti sve zadaće delegata sukladno PNN  HNS-a i  Propozicijama natjecanja. 
Prava i dužnosti delegata su : 
- da u nazočnosti predstavnika klubova utvrdi identitet igrača, 
- da utvrdi da li treneri imaju odgovaraju ću dozvolu za rad, 
- da provjeri nazočnost vozača i vozila za slučaj prijevoza unesrećenog, 
- da pregleda sportske iskaznice igrača i o eventualnim nepravilnostima izvjesti predstavnika 
kluba, 
- da utvrdi kako je domaćin proveo organizaciju utakmice, 
- da prije početka utakmice sastavi zapisnik u onom dijelu koji se odnosi na podatke o utakmici, 
klubovima, učesnicima, popisu igrača, trenerima, predstavinicima klubova, sucima, osobama 
osiguranja, te eventualnoj žalbi na uvjete iz natjecanja. Bez tako sastavljenog zapisnika 
utakmica ne može započeti , a po započetoj utakmici nisu dozvoljene nikakve ispravke 
zapisnika. Zapisnik prije početka utakmice potpisuju oba predstavnika kluba. 
- da u ograñenom dijelu igrališta nazočnost dozvoli samo službenim osobama  unijetim u 
zapisnik,                                                                                                                                                                            
- da po završetku utakmice uskladi sa sucem sve relevantne činjenice  o utakmici te ih unese u 
zapisnik sa utakmice (koji potpisuju predstavnici klubova sudac i delegat)te da ocijeni suce 
utakmice u kontroli suñenja i istu priloži uz zapisnik utakmice (izvještaju koji zajedno sa 
izvještajem o suñenju i svim prilozima dostavlja u roku od 24. sata povjereniku za natjecanje). 
Delegat koji u svezi s obavljanjem svoje dužnosti učini odreñene propuste, odnosno ne postupi 
po                                                                                                                                                            
Pravilnicima, odlukama i ovim propozicijama bit će privremeno izostavljen od delegiranja, a u 
težim slučajevima bit će pokrenut disciplinski postupak. 



Delegat će  prije početka utakmice održati sastanak  s predstavnicima klubova,sucima i 
rukovoditeljem osiguranja u svezi s organizacjom utakmice. Delegat je obvezan odmah nakon 
odigrane utakmice obavijestiti povjerenika natjecanja o rezultatu  i eventualnoj spornoj 
situaciji. 
 

Članak 18. 
 
Član vodstva natjecanja ne može biti na listi delegata za stupanj natjecanja u kojem obavlja tu 
dužnost te osobe koje  pretežito obnašaju dužnost nadzora u sudačkoj organizacji na području 
NSZŽ-e. 
 
S U CI  

Članak 19 . 
Prvenstvene utakmice sude tri suca (sudac utakmice te prvi i drugi pomoćni sudac) . Povjerenik 
za suñenje za svako prvenstveno kolo odreñuje suce najkasnije 48 sati   prije odigravanja kola. 
Sudac utakmice i  prvi  pomočni sudac delegira se sa "A" liste za suñenje  I ŽNL-e. Povjerenik 
za suñenje djeluje sukladno Uputi o uvijetima , načinu i postupku odreñivanja sudaca, praćenju 
i analizi suñenja te rangiranju sudaca.  
Za sve prvenstvene utakmice odreñuje povjerenici za suñenje samo one suce koji imaju plaćenu 
članarinu za tekuću godinu ,i koji su uspješno apsolvirali norme . Suci višeg stupnja natjecanja i 
perspektivni suci nižeg stupnja natjecanja  mogu u iznimnim slučajevima suditi takmice  I ŽNL-
e  kada to odluči komisija nogometnih sudaca NSZŽ-e.  
Sudac utakmice obvezan je u izvještaju delegata upisati disciplinsku prijavu protiv igra ča, 
kluba, ili nogometnog  dijelatnika  za učinjene prekršaje prije , za vrijeme i poslije utakmice. 
Disciplinsku prijavu može podnijeti u iznimnom slučaju  i na propisanom obrascu  u roku 24. 
sata poslije odigrane utakmice faxom  povjereniku za natjecanje, kada se incident ili sporna 
situacija dogodi poslije sastavljanja zapisnika i delegatskog izvješča . 
 
 
 
 
 
VI  TRENERI 

Članak 20. 
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za 
rad. Dozvole za rad (licencu) izdaje instruktor NSZŽ-e najkasnije osam dana prije početka 
sezone.  Ako delegat utakmice ustanovi da trener  nema dozvolu za rad, neće mu dozvoliti ulaz u 
ograñeni dio igrališta. U slučaju bolesti, kazne i drugih nepredviñenih situacija trenera može 
privremeno zamijeniti i drugi trener uz odobrenje instruktora NSZŽ-e. Trener je obvezan 
prisustvovati utakmici  koji igra momčad za koju je licenciran. Delegat je dužan upisati u 
zapisnik i izvještaj s utakmice  ako neka momčad nema trenera ili isti utakmicu napusti prije 
završetka.  
 
VII  PREDSTAVNIK KLUBA 

Članak 21. 
 
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici, a što dokazuje pismenim 
ovlaštenjem svoga kluba,te dozvolu za rad (licencu) izdanu od vodstva natjecanja. 
Prava i dužnosti: 
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60. minuta prije početka utakmice, 
- da preda sastav momčadi sa sportskim iskaznicama i prijavi službene osobe na utakmici sa 
pripdaju ćim ovlaštenjima, 
- da sudjeluje u utvrñivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica.   Predstavnik 
kluba dužan je eventualne primjedbe ,zapažanja   o dogañajima  na prvenstvenim utakmicama  



opisati i na propisanoj tiskanici priložiti uz izvj eštaj delegate , odnosno u roku 24 sata nakon 
odigrane utakmice dostaviti faxom povjereniku za natjecanje 
- da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika utakmice, te svojim potpisom po 
izvršenoj indetifikacji igra ča potvrdi sastav momčadi, 
- da se brine o pristojnom ponošanju igrača i službenih osoba za vrijeme trajanja utakmice, 
- da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika i izvještaju delegata te potpiše 
Izvještaj o utakmici 
Predstavnik kluba domaćina dužan je da za vrijeme trajanja utakmice bude u blizini delegata 
radi eventualnog pružanja pomoći u pogledu otklanjanja nedostatka koji su smetnja za 
normalno odigravanja utakmice. 
Za svaku momčad klub je obavezan licencirati najmanje dva predstavnika kluba. 
 
XIII  ZAPISNIK  UTAKMICE 

Članak 22. 
Za sve prvenstvene utakmice obavezno se sastavlja zapisnik. Zapisnik sastavlja delegat 
utakmice, a gdje nema delegata sudac utakmice. Zapisnik  se   sastavlja u četiri primjerka: po 
jedan primjerak za klubove, jedan povjereniku za suñenje  a orginal se dostavlja  vodstvu 
natjecanje. Zapisnik se sastavlja u posebnoj prostoriji u nazočnosti sudaca, predstavnik klubova 
i delegata. 
Ako se u podacima unijetim u zapisnik utvrdi greška, povjerenik za natjecanje će u skladu s 
Pravilnikom o nogometnim natjecanjima (čl. 30.) izvršiti ispravak tako da zapisnik odgovara 
činjeničnom stanju. 
 
IX   IGRA ČI 

Članak 23. 
Svi klubovi I ŽNL-e obvezatni su igrati sa svojom najboljom momčadi. Utakmica može početi 
ako jedna momčad nastupi najmanje sa sedam igrača. Ako jedna momčad za vrijeme igre 
ostane sa manje od  sedam igrača sudac je dužan da igru prekine, a ukoliko momčad nije u 
mogućnosti da u roku od pet minuta nastupi sa minimalnim brojem igrača, dužan je utakmicu 
prekinuti.Na prvenstvenim utakmicama I ŽNL-e  tijekom igre može se zamjeniti najviše do pet 
igrača u jednoj momčadi. Zamjena se vrši samo sa igračima upisanim u zapisnik utakmice. 
      Članak 24. 
         Nastup igrača po uzrastima utvrñen je člank. 49.Pravilnika o nogometnim natjecanjima 
HNS-a. 
Svaki igrač mora imati valjani lije čnički pregled potvrñen u  športskoj iskaznici od liječnika. 
Igrač bez liječničkog pregleda ne može nastupiti. (Primjenjuju se odredbe članka 54. Pravilnika 
o nogometnim natjecanjima HNS-a). 
 
 
X   UVJETI  NATJECANJA 
      Članak 25. 
 
Klub koji sudjeluje u natjecanju I ŽNL-e mora ispun javati slijedeće minimalne ujvete : 
- posjedovati kvalitetan travanati teren za igru dužine 90  metara,  širine 60 metra, odvojen od 
gledališta posebno ograñen  punom ogradom visine najmanje od  1,4 metra, 
- riješenje o registraciji terena za igru mora biti izvješeno u prostoriji za pisanje zapisnika 
- najmanje dvije svalčionice za igrače sa kupatilom (četiri tuša), posebno svlačionica za suce s 
kupaonicom i posebna prostorija za sastavljanje zapisnika utakmice, 
- propisne i uredne sanitarno-tehničke uvjete i prostorije, 
- zaštitne kabine za momčadi i odvojena zaštitna kabina za delegata utakmice postavljene uz 
ograñeni dio terena propisno udaljena od terena za igru, 
- zaštitini prolaz za igrače i službene osobe za ulaz, izlaz s terena, fizički odvojen od gledališta, 
visine najmanje 180 centimetara sa punom ogradom 
- tri trenera s dozvolom za rad ( trener C kategorije) 
- izvršna tijela za rukovoñenje i normativne akte u skladu sa zakonom statutom i pravilima. 



Klub mora imati osigurana novčana sredstva za uredno pripremanje, organiziranje i voñenje 
svih momčadi u stalnom natjecanju. 
Nogometni klub čije igralište ne ispunjava uvijete,po odobrenju I. O. NSZŽ-e može svoje 
utakmiceu odreñenom razdoblju odigrati na drugom igralištu  na području NS-a  koje te uvjete 
ispunjava, uz predočeni ugovor o korištenju. 
 
XI   UTVRĐIVANJE  PLASMANA  I OBNAVLJANJE  LIGE 
 
                      Članak 26. 
 
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod nerješenog rezultata svaki klub osvaja po 
jedan bod. Plasman se utvrñuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova 
odlučuje razlika izmeñu datih i primljenih pogodaka. Kada dva kluba imaju isti i istu razliku 
pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub  koji je postigao više pogodaka, a ako su 
postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada.Ukoliko se radi o mjestu koje utječe na 
prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman 
se utvrñuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u meñusobnim susretima. 
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvr ñuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je  zbroj 
bodova jednak, odlučuje razlika izmeñu datih i primljenih pogodaka. Ako je i zbroj datih  i 
primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su u 
kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili 
više klubova). Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice 
izmeñu zainteresiranih klubova, i to : 
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba, 
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri 
kluba, 
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u 
kombinaciji četiri ili više klubova. 

Članak 27. 
 
Prvaci skupina "ZAPAD",  i "ISTOK" I ŽNL-e NSZŽ-e s tječu pravo napredovanjem  u  JŽNL 
u    skladu sa propozicijama te lige. Izuzetno  pravo napredovanja u JŽNL-u stiječe  i drugo ili 
treće plasirani klub iz svake I ŽNL-e ,ukoliko  prvak  ili drugo plasirani klub  nemaju uvjete  za 
JŽNL-u.  Iz lige obvezno ispada  poslijedne plasirani klub odnosno onoliko klubova koliko 
ispada iz JŽNL-e  u pojedinu skupinu I ŽNL-e  da bi liga brojila  16. Klubova.  
 
XII   SUSPENZIJA 

Članak 28. 
 
Suspendirana momčad, po bilo kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne 
mogu nastupiti na javnoj utakmici (prijateljska, pr venstvena, kup), sve dok suspenzija traje. 
Isto se odnosi na suspendirane igrače i službene osobe. 
 
XIII   TIJELA NATJECANJA 

Članak  29. 
Tijela za provoñenje natjecanja su: 
 
1. Povjerenik za natjecanje 
2. Povjerenik  suñenja  
3. Disciplinski sudac 
Svaki povjerenik ima zamjenika, u slučaju njegove spriječenosti. 
 

Članak 30. 
 
Povjerenik za natjecanje ima slijedeća prava i dužnosti: 



- vodi natjecanje na osnovi propozicija i Pravilnika koji se primjenjuju u natjecanju, 
- odreñuje delegate za prvenstvene utakmice u tijeku natjecanja, 
- registrira rezultate utakmica, te rješava prigovore i žalbe na utakmice u prvom stupnju, 
- vodi tablicu klubova u natjecanju, 
- na osnovi utvrñenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave disciplinskom sucu, 
- prati pojedine prvenstvene utakmice prema vlastitom nahoñenju, 
- donosi prijedlog uputa za delegate, daje im izravne naputke i objašnjava, te organizira 
edukaciju delegata prije početka prvenstva, 
- sudjeluje u izradi prijedloga propozicija i kalendara natjecanja, 
- u slučaju potrebe odreñuje supervizora za praćenje utakmice, 
- podnosi izvješća o svom djelovanju, 
- obavlja i druge poslove koje mu odredi Izvršni odbor NSZŽ. 
 

Članak 31. 
 
Povjerenuk za suñenje odreñuje suce s liste verificiranih sudaca,a na traženje vodstva 
natjecanja i s viših lista. Ravnomjerno rasporeñuje suce vodeći računa da ista sudačka trojka ne 
sudi dvije utakmice uzastopno istom klubu. Predlaže kontrolu suñenja na prvenstvenim 
utakmicama.Po završetku polusezone i prvenstva podnosi izvješće s listom najuspješnijih sudaca 
IO NSZŽ.Surañuje sa povjerenikom za suñenje JŽNL-e i dostavlja mu ocjene sudaca s viših 
lista  kada sude na utakmicama I ŽL-e. 
Članak 32. 
Disciplinski sudac: 
- rješava i donosi odluke o svim prekršajim koje su učinili klubovi, igra či, treneri, suci, delegati i 
ostali športski djelatnici u prvom stupnju, na osnovi odredbi Disciplinskog pravilinka HNS-a i 
kriterija za rad disciplinskog suca. 
- najmanje dva puta godišnje o svojoj djelatnosti podnosi izvješće Izvršnom odoboru NSZŽ-e. 
- žalbe na disciplinske odluke kažnjenih igrača u prvom stupnju na odluke disciplinskog suca 
riješava disciplinska komisija IO NSZŽ-e 

Članak 33. 
 
Nadzor i koordinacija svih skupina I ŽNL-e NSZŽ provodi komisija za natjecanje IO NSZŽ. 
 
XIV   ŽALBE ZA  ODIGRANE  UTAKMICE 

Članak 34. 
 
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovi žalbe oštećenog kluba. 
Žalba po svim osnovama mora se najaviti u roku od dva dana brzojavom,odnosno faxom a 
obrazloženje žalbe u dva primjerka sa dokazom o uplaćenoj taksi dostavlja se u roku od tri dana 
od dana odigrane utakmice. 
Nepravovaljano i nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, neobrazložene, 
netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će odbačene. 
Visinu takse na žalbe odreñuje Izvršni odbor NSZŽ-e. 

Članak 35. 
 
Žalbe se rješavaju prema odredbama Pravilinika o nogometnim natjecanjima HNS-a. 
 

Članak 36. 
 
Žalbe u prvom stupnju natjeanja rješava povjerenik za natjecanje. 
Žalba na odluku iz prethodnog stavka podnosi se Komisiji za žalbe Izvršnog odbora NSZŽ-e u 
roku od osam dana po primitku pismene odluke. 
Odluka Komisije za žalbe je konačna,a  mora biti donesena u roku od 15.dana. 
 

Članak 37. 



 
Na odluku Komisije za žalbe klub ima pravo na zaštitu Pravilinka kod Izvršnog odbora NSZŽ-e. 
 
 
 

Članak 38. 
 
Žalbe na utakmice zadnja dva prvenstvena kola moraju biti rješena najduže u roku od pet dana 
po primitku žalbe. 
 
XV  FINANCIJSKE  ODREDBE 

Članak 39. 
 
Klubovi I ŽNL-e podliježu obaveznom plaćanju slijedećih troškova : 
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknadu (taksu) najkasnije tri dana po odigranoj 
utakmici. 
- troškove voñenja natjecanja i službenog glasila klubovi podmiruju putem paušala-kotizacije za 
svaku polusezonu, najkasnije osam dana prije početka natjecanja. 
- klubovi plaćaju javne opomene i isključenja igrača. 
Sve novčane obveze klubovi plaćaju neposredno nakon utakmice, preko žiro računa ili na račun 
Nogometnog središta koje vodi natjecanje. 
XVI  NAGRADE 

Članak 40. 
 
Prvaci  ŽNL-a u trajno vlasništvo dobivaju pehar Izvršnog odbora NSZŽ-e. 
 
XVII  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 41. 
 
Izmjene i dopune ovih Propozicija donose se po istom postupku kao i same Propozicije. 
 

Članak 42. 
 
Za sve što nije predviñeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, te ostali  propisi i odluke HNS-a. 
 

Članak 43. 
 
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan  je Izvršni odbor NSZŽ-e. 
 

Članak 44. 
 
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenim glasilima 
Nogometnih središta koja vode natjecanja. 
 
Zagreb ,srpanj  2012. godine                                    PREDSJEDNIK NSZŽ 
                                                                                    Prof.  Marijan Kižlin v.r.   

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICIJE NATJECANJA   

ZA 
 

MLAĐE UZRASNE KATEGORIJE NSZŽ-e 

 
 

 

 

 

SEZONA 2012/2013 
 
 

 
SRPANJ , 2012 

 
 
Temeljem članka 37. alineja 14 Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog 
saveza Zagrebačke županije  Izvršni odbor Skupštine  NSZŽ  na 18. sjednici održanoj  16. 07. 
2012 . godine, donio je: 

 
PROPOZICIJE  NATJECANJA  NSZŽ-e 



ZA MLA ĐE UZRASTE u sezoni  2012/2013 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Na području NSZŽ-e organizirat će se natjecanje mlañih uzrasnih kategorija: juniora,  kadeta, 
pionira,  mlañih pionira ,  početnika ( limača)  i prstića 
 
JUNIORI I KADETI 

Članak 2. 
Juniori i kadeti  klubova NSZŽ-e  u sezoni 2012/13 igraju u lizi sa 10-16  klubova .  Natjecanje 
ove lige organizira i vodi vodstvo JŽNL- e.  Ukupni  prvak (zbroj bodova juniora i kadeta ) 
stječe   pravo  u  ligu kadeta i juniora   „SREDIŠTA „ Zagreb 
 

Članak 3. 
JUNIORI 
 
Juniori klubova  JŽNL-e u sezoni  2012/13   igraju u ligi juniora   prema  prijavama klubova.    
Natjecanje ove lige organizira i vodi vodstvo JŽNL- e. 
       
       Članak 4. 
 
Juniori klubova  I i II ŽNL-a raspore ñuju se po NS sa svog područja ako za to postoje uvjeti   
( najmanje  6 momčadi).Natjecanje ovih liga organiziraju i vode vodstva NS-a. 
 
KADETI 

Članak 5 
Kadetska liga organizira se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e. Sastav liga 
utvrñuje se prije  početka sezone. Natjecanje ove lige organizira i vodi vodstvo JŽNL-e. 
 
PIONIRI I MLA ĐI PIONIRI 

Članak 6. 
Pioniri i mlañi pioniri podijeljeni su u I ligu sa  14 momčadi i II  ligu sa 12-14  momčadi  i  III  
ligu sa  12-14  momčadi. Sastav ovih liga odreñuje IO NSZŽ-e i sastavni je dio ovih propozicija. 
Natjecanje ovih liga vode tijela JŽNL-e. 
 

Članak 7. 
Pioniri klubova  I i II ŽNL-a raspore ñuju se po središtima svog područja ,ako za to postoje 
uvjeti (najmanje 6 momčadi).Natjecanje ovih liga organiziraju i vode vodstva NS-a. 
 
POČETNICI ( LIMA ČI) -  PRSTIĆI 

Članak 8. 
Natjecanje prstića, limača (početnika)i mlañih pionira organizira se prema prijavama klubova 
za cijelo područje NSZŽ-e. Sastav liga utvrñuje se prije početka sezone. Natjecanjem ovih liga 
organizira i vodi vodstvo JŽNL-e. 

Članak 9. 
 
Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim  nogometnim  natjecanjima  koje se organiziraju 
na području NSZŽ-e po odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. Klubovi su 
obvezni surañivati s nogometnim instruktorima NSZŽ-e po odredbama pravilnika o 
nogometnim natjecanjima  HNS-a. 
 
UVJETI ORGANIZIRANJA NATJECANJA 
 



Članak 10. 
 

Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu, prema utvrñenom kalendaru natjecanja, 
kroz dvije polu-sezone "svaki sa svakim" jednom kao domaćin jednom kao gost. Prema odluci 
IO natjecanje se može odvijati i tro kružno odnosno četvero kružno (ovisi o broju klubova u lizi)  
 

Članak 11. 
 

Kalendar natjecanja donosi IO NSZŽ, a raspored odigravanja utakmica utvrñuje povjerenik za 
natjecanja  najkasnije 20 dana prije početka natjecanja. Skupine pionira i početnika natjecanje 
moraju  završiti  najkasnije  do početka  razigravanja za prvaka sa ostalim  ŽNS-a. 
 

Članak 12. 
 

Utakmice juniora se u pravilu odigravaju subotom, kadeta  nedjeljom prijepodne, pionira i 
početnika subotom  prijepodne, a  kalendarom natjecanja mogu se predvidjeti i redovita kola u 
tjednu.  
 

Članak 13. 
 

U koliko klubovi iz objektivnih razloga traže promj enu odigravanja utakmica za vrijeme 
prvenstva (ne odnose se na  zadnja dva kola) dužni su prethodno postići sporazum i isti dostaviti 
na odobrenje povjereniku za  natjecanje najkasnije 6 dana prije odigravanja utakmice.  
ORGANIZACIJA UTAKMICA 

Članak 14. 
Organizacije utakmice provodi klub domaćin i isklju čivo je odgovoran za njeno provoñenje 
sukladno  pravilnicima, odlukama  i ovim propozicijama. Nedovoljno ili površno provedena 
organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema odredbama DP HNS-a. 
 

Članak 15. 
Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno 
odigra i zaštiti službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice sve do njihovog 
napuštanja igrališta prijevoznim  sredstvom. 

Članak 16. 
 Dužnosti organizatora utakmice su: 
-  da osigura odgovarajuću redarsku službu sa vidnim oznakama  i   rukovoditelja osiguranja 
-  da osigura odgovarajuću medicinsku službu liječnika, odnosno medicinsko osoblje srednje i 
više  spreme, dežurno vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog 
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe 
- dvije ispravne nogometne lopte 
- pisaću mašinu, dovoljan broj tiskanica zapisnika i osobu za pisanje zapisnika 
- plaćanje troškova službenih osoba 
-uredno pripremljen i pravilno obilježen teren za igru ,te prostorije za igrače i  službene osobe 
 

Članak 17. 
U ograñenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo osobama koje su upisane u zapisnik 
utakmice: sucima, delegatu , predstavnicima klubova, trenerima s dozvolom za rad  
medicinskom osoblju 
 

Članak 18. 
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno neuljudno ponašanje i komentiranje sučevih odluka 
,vrijeñanje svojih ili protivni čkih igra ča. Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje 
(jedan metar) uzdužnoj crti terena za igru radi davanja uputa svojim igračima. (dozvoljeno 
kretanje unutar tehničkog prostora.) 
 



Članak 19. 
 

Isklju čeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograñeni dio terena za igru. 
 
 
 
 
 
DELEGAT UTAKMICE 

Članak 20. 
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje odreñuje delegata utakmice koji 
zastupa NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su 
na početku natjecateljske sezone utvrñeni na listi delegata po IO NSZŽ-e. 
U slučaju da na utakmicu ne doñe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice. 
Dužnosti i prava delegata su: 
- da provjeri i zapisnički utvrdi kako je organizirana i pripremljena utakm ica 
- da pregleda i ispravnost športskih iskaznica i dozvola za rad službenih osoba- da provjeri 
nazočnost medicinskog osoblja, dežurnog vozača i vozila za slučaj prijevoza unesrećenog 
- da dogovori s rukovoditeljem osiguranja raspored redara 
- da obavi identifikaciju igrača uz nazočnost predstavnika klubova 
- da se predstavnicima klubova i sucem sastavi zapisnik i izvještaj delegata 
-da u ograñenom dijelu igrališta dozvoli nazočnost osobama upisanim u zapisnik utakmice 
-da po završetku utakmice uskladi sa sucem relevantne dogañaje i činjenice te ih unese u 
zapisnik utakmice i izvještaj delegata kojeg potpisuju sudac, delegat i predstavnici klubova  
  
SUCI 

Članak 21. 
Utakmice  juniora  i kadeta   sude  tri  suca ,a ostale kategorije sudi jedan sudac. Na traženje  
kluba  u kategoriji  pionira i mla ñih pionira  utakmicu mogu suditi  tri suca.  Utakmicu mogu 
suditi suci sa liste suñenja odreñene lige. Za sve utakmice suce odreñuje povjerenik za suñenje. 
 
TRENERI     Članak 22. 
Svaka momčad mora u natjecanju imati trenera  s propisanim zvanjem za tu uzrasnu kategoriju 
Trener može obavljati svoju dužnost samo ako ima valjanu dozvolu za rad, ako je član Zbora 
trenera i ako je platio članarinu za tekuću godinu Ako delegat utakmice ustanovi  da nema 
dozvolu za rad (licencu) neće dozvoliti ulaz u ograñeni dio igrališta. 
    
PREDSTAVNIK KLUBA 

Članak 23. 
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici a što se dokazuje 
pismenim ovlaštenjem svog kluba kao i službenom oznakom "PREDSTAVNIK KLUBA" 
Prava i dužnosti predstavnika kluba su: 
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice 
- da preda sastav momčadi sa športskim iskaznicama i prijavi službene osobe na utakmici s   
pripadaju ćim ovlaštenjima  
-da sudjeluje u utvrñivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica 
- da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika utakmice te  po izvršenom 
utvrñivanju  identiteta  igrača svojim potpisom   potvrdi sastav momčadi 
- da po završetku utakmice  sudjeluje u sastavljanu zapisnika i izvješću delegata kojeg i 
potpisuje 
Predstavnik kluba domaćina dužan je da za vrijeme trajanja utakmice bude u blizini delegata 
radi eventualnog pružanja pomoći u pogledu otklanjanja nedostataka koji su u smetnji za 
normalno odigravanje utakmice. U slučaju odstranjenja predstavnika kluba za vrijeme 
utakmice njega će zamijeniti kod potpisivanja zapisnika trener ili druga ovlaštena osoba. 
Svaki klub mora obavezno licencirati po dva predstavnika za svaku momčad. 



ZAPISNIK UTAKMICE 
Članak 24. 

Zapisnika utakmice piše se na propisanoj tiskanici u prostoriji za pisanje zapisnika u nazočnosti 
predstavnika klubova, suca i delegata. Zapisnik sastavlja delegat utakmice, a kad nema delegata 
sudac. Zapisnik se sastavlja u tri primjerka : po jedan primjerak za klubove,  jedan delegat 
dostavlja povjereniku za natjecanje (original) . U zapisnik se obvezno uz ime  i prezime igrača 
upisuje i mjesec i godina roñenja  igrača. 
Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklañenih podataka sa sucem 
sastavlja delegat, a potpisuju ga delegat ,  sudac utakmice i predstavnici klubova. Sudac je 
obvezan u izvješću delegata dati kratku izjavu o razlogu isključenja igrača ili udaljenja službene 
osobe. Službene osobe u slučaju težih propusta u organizaciji utakmice ili izgreda na zahtjev  
povjerenika podnijet će dopunska izvješća i očitovanja. 
 
UVJETI NATJECANJA 

Članak  25. 
Uvjeti natjecanja propisani su u odluci o sustavu natjecanja. Momčadi mladeži mogu svoje 
prvenstvene utakmice odigravati na igralištima koja imaju registraciju izdanu od komisije za 
pregled uvjeta natjecanja JŽNL-e. Rješenje o registraciji igrališta mora biti izvješeno u 
prostoriji za pisanje zapisnika.   
 
IGRAČI 

Članak 26. 
Utakmica može početi ako jedna momčad ima najmanje sedam igrača. Ako jedna momčad za 
vrijeme igre  ostane sa manje od sedam igrača sudac je dužan da igru prekine ,a ukoliko 
momčad nije u mogućnosti da u roku pet minuta nastupi sa minimalnim brojem igrača, dužan je 
utakmicu prekinuti. Na prvenstvenim utakmicama može se tijekom igre zamijeniti pet (5) 
igrača, osim u selekcijama mlañih pionira i pionira gdje se može zamijeniti  sedam (7) igrača. 
Zamjena se može vršiti samo sa igračima koji su prije početka utakmice upisani u zapisnik ,a 
njih može biti najviše sedam.   
      
NASTUP IGRAČA PO UZRASTIMA 

Članak 27. 
Nastup igrača po uzrastima utvrñen je člankom 49. PNN HNS-a. 
 
 POČETNICI (LIMA ČI) igrači roñeni 01.01.2002. i  ako na dan utakmice nisu mlañi od 
osam godina  
  
MLA ĐI PIONIRI  igrači roñeni 01.01.2000. i mlañi do DESET godina na dan odigravanja  
utakmice 
  
PIONIRI   igrači roñeni 01.01.1998. i mlañi do DVANAEST godina na dan odigravanja 
utakmice 
KADETI  igrači roñeni 01.01.1996. i mlañi do ČETRNAEST godina na dan   odigravanja 
utakmice (može i sa trinaest godina starosti uz specijalisti čki lije čnički preglede) 
 
JUNIORI igrači roñeni 01.01.1994. i mlañi do ŠESNAEST godina na dan odigravanja                                
utakmice (može i sa petnaest godina starosti uz specijalisti čki lije čnički pregled) 
 
PRSTIĆI  igrači roñeni 01. 01. 2004. i mlañi do ŠEST godina na dan odigravanja utakmice
  
 
 



Članak 28. 
  
Valjani lije čnički pregled smatra se ako ima faksimil liječnika i žig zdravstvene ustanove Rok 
valjanosti liječničkog pregleda vrijedi danom upisa u športsku iskaznicu u skladu s člankom  54. 
PNN HNS-a 
Delegat neće dozvoliti nastup igraču bez valjanog liječničkog pregleda odnosno kartona o 
specijalističkom   pregledu.   
 
DRESOVI 

Članak 29. 
 
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje. Ako su dresovi  
ili sli čne boje dresove će promijeniti gostujuća momčad u koliko domaća momčad nastupa u 
dresovima svoje prijavljene boje. U slučaju da gostujuća momčad nema rezervne dresove klub 
domaćin je dužan gostujućoj momčadi posuditi dresove uz pravo naplate pranja. Prije početka 
natjecateljske godine svi klubovi obvezni su prijaviti boju dresa u kojoj će nastupati kao 
domaćin. Na poleñini dresa moraju biti vidljivi brojevi propisane ve ličine (20x30x5 cm) a mogu 
se koristiti brojevi od 1 do 99.  
 
 
 
 
 
UTVRĐIVANJE PLASMANA 

Članak 30. 
 
Momčad koji pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad 
osvaja po jedan bod. Plasman se utvrñuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja 
bodova odlučuje razlika izmeñu postignutih i primljenih pogodaka. Kada dva kluba imaju  istu 
razliku pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub  koji je postigao više pogodaka, a ako 
su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada. Ukoliko se radi o prvaku i mjestu 
koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja 
bodova, plasman se utvrñuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u meñusobnim susretima. 
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvr ñuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je  zbroj 
bodova jednak, odlučuje razlika izmeñu postignutih i primljenih pogodaka. Ako je i zbroj 
postignutih  i primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima 
(kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u 
kombinaciji tri ili više klubova). Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se 
odigravaju utakmice izmeñu zainteresiranih klubova, i to : 
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba, 
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri 
kluba, 
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u 
kombinaciji četiri ili više klubova. 

Članak 31. 
Napredovanje kod pionira i početnika utvrñuje se dodatnom  tablicom zbroja bodova pionira i 
početnika .Plasman u viši stupanj natjecanja ostvaruje momčad koja ima najveći broj bodova. 
Ako  se u novoj odluci o sustavu natjecanja donesu promijenjene odredbe o mlañim uzrasnim 
kategorijama  primjenjivat će se odredbe poštujući princip kvalitete i športskih rezultata.  
 
SUSPENZIJE 

Članak 32. 
Suspendirana momčad po bili kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu 
nastupati na svim javnim utakmicama sve dok traje suspenzija. Suspenzijom igrališta izriče se 
zabrana odigravanja prvenstvenih utakmica na dotičnom igralištu. 



 
ŽALBE NA UTAKMICU 

Članak 33. 
       O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba odnosno 
prijave ovlaštene službene osobe. Žalbe se rješavaju prema odredbama PNN-a HNS-a. 
 
 
VODSTVO NATJECANJA 

Članak34. 
Svaka liga ima povjerenika za natjecanje dok su ostala tijela zajednička za sve kategorije na 
području gdje se vodi natjecanje.  

Članak 35 
Povjerenik za natjecanje  vodi  natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se 
primjenjuju u natjecanju, rasporeñuje delegate za prvenstvene utakmice, registrira rezultate 
utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju, izrañuje tablice i predaje ih 
na objavu u službenom glasilu. U slučaju nepravilnosti u natjecanju ,odnosno  neopravdano 
nenastupanja  pojedine momčadi na dvije prvenstvene utakmice o tome će odmah obavijestiti 
povjerenika za natjecanje seniorske momčadi. 
 
FINANCIJSKE ODREDBE 

Članak 36. 
Klubovi  u natjecanju mlañih uzrasnih kategorija podliježu obveznom plaćanju slijedećih 
troškova: 
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse) 
- troškove voñenja natjecanja i službenog glasila klubovi plaćaju putem paušala - kotizacije za 
svaku polu sezonu,  najkasnije osam dana prije početka natjecanja 
- novčane kazne plaćaju se prema odluci IO NSZŽ 
Putni troškovi delegatu i sucima utakmice plaćaju se neposredno nakon odigrane utakmice a 
taksa u roku od tri dana na žiro račun korisnika sredstava. 
 
NAGRADE 

Članak 37. 
Prvaci liga dobivaju u trajno vlasništvo pehar IO NSZŽ-e i komplet medalja . 
 ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 38. 
Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije. Za 
tumačenje propozicija nadležan je IO NSZŽ.  
 

Članak 39. 
Za sve što nije regularno ovim propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnik 
o nogometnim natjecanjima HNS-a te ostali pozitivni propisi i odluke HNS-a. 

Članak 40. 
Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu JŽNL-e 
i NS-a 
Zagreb. srpanj  2012. godine                                            PREDSJEDNIK NSZŽ 
                    Marijan Kižlin prof v.r. 
*************************************************** ************************ 
Predmet :   DOPUNA ČLANKA  27. PROPZICIJA NATJECANJA MLADEŽI  
JUNIORI   
Igrači rođeni 01.01 1994. i mlađi  do ŠESNAEST  godina  na dan odigravanja 
utakmice (može i sa navršenih PETNAEST godina starosti uz specijalistički 
liječnički pregled) 



U sezoni  JESEN 2012/13 dozvoljava se nastup igračima rođenim  do 31.12. 
1997. godine  uz  specijalistički liječnički pregled.    
 
Ova dopuna odnosi se samo na klubove koji u natjecanju nemaju kategoriju 
KADETA !! 
Ostalo ostaje nepromijenjeno !!                        
          
NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE    
ZAGREB, Remetinečka 75 a 
Temeljem članka 37. Statuta NSZŽ-e Izvršni Odbor na 18. sjednici održanoj 16.07.   
2012. imenovao je: 
 

VODSTVO LIGA  NSZŽ-e ZA SEZONU 2012 – 2013. 
 
JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA LIGA 
       

Povjerenik  za natjecanje Mladen  Žugec 

zamjenik Franjo Marković 

Tehnički tajnik seniora  Željko Mihalj 

Povjerenik za suđenje Dragutin  Baća 

zamjenik Željko Grdaković 

Disciplinski sudac  Martin Šarić 

zamjenik  Stjepan Petrac 

Povjerenik za mladež Mladen Žugec 

Tehnički tajnik mladeži Matija Dukić 

 
PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD  
 

Povjerenik za natjecanje Mijo Noršić 

zamjenik Ivan Tuđen 

  
POVJERENIK ZA SUĐENJE ZA  PRVE ŽUPANIJSKE LIGE  Željko Grdaković 

zamjenik Slavko Ivanec 

  
DISCIPLINSKI SUDAC ZA  PRVE ŽUPANIJSKE LIGE  Martin Šarić 
zamjenik Stjepan Petrac 

        
PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ISTOK  
 
 

Povjerenik za natjecanje Franjo Marković 

zamjenik Ivica Mihelja 

 
POVJERENIK ZA SUĐENJE ZA  PRVE ŽUPANIJSKE LIGE  Mario Brlek 



zamjenik Dragutin Bobinec 

  
DISCIPLINSKI SUDAC ZA  PRVE ŽUPANIJSKE LIGE  Martin Šarić 
zamjenik Stjepan Petrac 

           
 
 
DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD –-ZAPREŠIĆ-SAMOBOR-JASKA 
 

Povjerenik/tajnik za natjecanje Ivan Tuđen 

zamjenik Nedjeljko Kozlovac 

Povjerenik za suđenje Željko Grdaković 

zamjenik Slavko Ivanec 

Disciplinski sudac  Martin Šarić 

        
DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA  – ISTOK  - VRBOVEC, KRIŽ, DUGO SELO , VELIKA GORICA 
 

Povjerenik  za natjecanje Ivica  Mihelja 

Zamjenik Franjo Marković 

Povjerenik za suđenje Mario Brlek 

Zamjenik Dragutin  Bobinec 

Disciplinski sudac  Martin Šarić 

 
 
Odlukom IO NSZŽ-e  lige  u sezoni 2012/13  vode se  : JŽNL-a  i PRVE ŽNL-e   iz  
sjedišta 
  NSZŽ-e , druga ŽNL-a  ZAPAD iz  NS  ZAPREŠIĆ,  druga ŽNL-a   ISTOK iz  KRIŽA  .  
 
 
 
           Tajnik NSZŽ       Predsjednik NSZŽ: 
             Mladen Žugec                                  prof. Marijan Kižlin v.r.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   Nogometni savez Zagreba čke Županije       
   Na temelju čl.37. Statuta NSZŽ Izvršni odbor NSZŽ na svojoj 18. sjednici 
   održanoj 16.07.. 2012. donio je slijede će: 
    
   F I N A N C I J S K E    O D L U K E   za sezonu  2012/13  

I KOTIZACIJE    JŽNL             I ŽNL                II ŽNL 
   
    seniori    5 500,00 kn         3 000,OO kn            2 500,00 kn 
    juniori    1 600,00 kn         1 600,00 kn            1 600,00 kn 
    kadeti     1 600,00 kn         1 600 00 kn            1 600 00 kn        
    pioniri    1 000,00 kn         1 000,00 kn            1 000,00 kn 
    mla ñi pion.1 000,00 kn         1 000,00 kn            1  000,00 kn 
    lima či(po čet)600,00 kn           600,00 kn              600,0 0 kn 
    prsti ći      600,00 kn           600.00 kn              6 00,00 kn 
    veterani               1 600.00 kn 
  **********************************      

   II TAKSE            senior   junior  kadeti   p ioniri  ml.pioniri lim(prst)                                                                       
            sudac     300 kn     150 kn   150 kn    120 kn    120 kn    100 
kn 
   JŽNL  pom.sudac    250 kn     100 kn   100 kn     80 kn     80 kn      - 
          delegat     250 kn     150 kn   120 kn    100 kn    100 kn      - 
         lije čnik     220 kn     120 kn   120 kn    100 kn    100  kn        
         supervizor   250 kn 
 
  I ŽNL     sudac     250 kn     150 kn   150 kn    120 kn 
       pom. sudac     200 kn     100 kn   100 kn     80 kn 
          delegat     200 kn     150 kn   120 kn    100 kn 
         lije čnik     200 kn     120 kn   120 kn    100 kn  
          supervizor  200 kn   
  
  II ŽNL    sudac     200 kn     150 kn   150 kn    120 kn 
       pom. sudac     160 kn     100 kn   100 kn     80 kn 
          delegat     160 kn     150 kn   120 kn    100 kn 
         lije čnik     160 kn     120 kn   120 kn    100 kn 
         supervizor   200 kn 
 
  MALI NOGOMET : sudac 120.00 kn, drugi sudac 120.0 0 kn, delegat 120.00 kn  
  VETERANI :     sudac 250.00 (kad sudi sam)  200.0 0 kn   pom. sudac 120.00 
kn    (kad sude trojica) delegat  150.00 kn  
   
  III TAKSE NA ŽALBE 
   
          1.Odluke natjecanja                      I stupanj   250,00 kn 
                                                  I I stupanj   700,00 kn 
          2.Odluke disciplinskog suca              I stupanj   300,00 kn 
                                                  I I stupanj   800,00 kn 
          3.Prigovor na registraciju igra ča                    200,00 kn 
          4.Žalba na registraciju  igra ča                      500,00 kn 
   
   IV  DOZVOLE ZA RAD                           sen iori           mladež 
                                        JŽNL        I ŽNL 



          1.Predstavnik kluba        150,oo kn     100,oo kn    100,oo kn  
ZA 
          2.Trener                   200,oo kn     150,oo kn    150.oo kn 
SVE 
          3.Pomo čni trener           150,oo kn     100,oo kn    100. oo kn 
          4.Lije čnik- fizioterapeut  100,oo kn     100,oo kn     50, oo kn 
LIGE 
          5.Rukovoditelj osiguranja  100.00 kn        -            - 
   
   V  NOV ČANE KAZNE                    opomene          isklju čenje 
 
      seniori, juniori, kadeti       SVE LIGE    50 ,OO kn       100,00 kn 
 
   VII NAKNADE ZA PRIJEVOZ   
 
vlastiti auto -služb. osobe i čl. vodstva natjecanja 
 
         -delegat 1,33 kn po kilometru   
         -dva suca 1,67 kn po kilometru   (kad putu ju zajedno ) 
         -tri suca 2,00 kn po kilometru   (kad putu ju zajedno ) 
         - pojedina čno sudac 1,33 kn po kilometru (ako je delegiran sam  iz 
mjesta stanovanja  
 
   
  VIII  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
    Tajnik NSZŽ-e                           Predsje dnik IO NSZŽ-e 
    Mladen Žugec s.r.                      Marijan Kižlin prof. s.r. 
 

 
 
 

                                           
      Na temelju čl.37 Statuta NSZŽ-e Izvršni odbor NSZŽ-e na svojoj 18. 
sjednici  održanoj 16.07.2012. u Lukavcu donio je s ljede će: 
                                
                               O D L U K E 
 
o nov čanim naknadama službenih osoba(vodstva lige) 
JŽNL-e i  I i II ŽNL-e te svih liga mladeži za sezo nu 2012/13 
     
    1.Pravo na naknadu u vrijeme obnašanja dužnosti  imaju:  
    
      A. JŽNL-a  
 
     Povjerenik za su ñenje              01.02.- 01.12.    "    1 000,00 k n 
      (seniori i mladež) 
 
      Disciplinski sudac                01.03.- 01. 07.    "    1  500,00 kn 
 (JŽNL,MLADEŽ i I ŽNL-e)            01.08.- 01.12. 
 
    Tehni čki tajnik i koordinator za natjecanje mjese čno (profesionalno) 
osobna primanja ure ñuje se posebnom odlukom 
 
        Tehni čki tajnik liga  mladeži     
                                        01.03.- 01. 07.        1 000.00 kn    
                                        01.08.- 01. 12.                                                           
      B.  I ŽNL-a  



 
     Povjerenici za natjecanje             po klubu            350.00 kn 
     Povjerenik za su ñenje                 po klubu           350,00 kn 
      
 
      C.  II ŽNL-a  
 
 Povjerenik za natjecanje II ŽNL -e    po klubu           250,00 kn 
 Povjerenik za su ñenje                 po klubu           150,00 kn 
 Disciplinski sudac                    po klubu           150,00 kn 
 
      D. Lige mladeži  
       
      Povjerenik za natjecanje              po klub u           150,00 kn 
 Povjerenik za su ñenje                 po klubu           100,00 kn 
 Disciplinski sudac                    po klubu           100,00 kn 
ISTI  IZNOSI SU  MAKSIMALNI, NS MOGU SVOJOM ODLUKOM  ODREDITI NIŽE IZNOSE !!     
     U ligama u kojima se natjecanje ne odvija (dvo kružno) naknade se 
     ispla ćuju  po kolu. 
      
   2. Nov čane naknade iz to čke 1.ispla čuju se na teret sredstava pojedine  
      lige  mjese čno unazad u netto iznosu.  
 
   3. Naknade povjerenicima , disciplinskom sucu , tehni čkom tajniku 
pla ćaju se putem putnih troškova, a razlika do punog iz nosa naknade 
upla ćuje se na njihove ra čune 
   4.  Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
       
                                                 Pr edsjednik IO NSZŽ-e 
                                                 Ma rijan Kižlin prof. s.r.   
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

       SASTAV LIGA NSZŽ ZA SEZONU 2012/13-SENIORI  

JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA LIGA 
    
   1.UDARNIK –Kurilovec ili BAN JELA ČI Ć-  Vukovina  
   2.SAVSKI MAROF 
   3.LADUČ   
   4.SAVA - Strmec            
   5.POLET - Buševec                
   6.SAVA –Sop Hruš čica      
   7.RUGVICA  
   8.TOP –Kerestinec  
   9.GRADI ĆI   
  10.JASKA                              
  11.KLAS - Mičevec  
  12.SLOGA - Križ              
  13.JAMNICA  - Pisarovina  
  14.VATROGASAC – Zdenci   
  15.DINAMO –HIDREL –Novo Či će                   
  16.MRACLIN 
 

   

   PRVA ŽUPANIJSKA LIGA "ZAPAD "         PRVA ŽUPANIJSKA LIGA "ISTOK " 

  
1. SUTLA  -  Šenkovec  1.  MLADOST - Obrezina  
2. MLADOST – Kraj Donji      2.  BAN JELA ČI Ć –Vukovina ili KLOŠTAR  
3. ZRINSKI -  Farkaševac  3.  NAFTAŠ IVANI Ć 
4. KLOKO ČEVAC 4.  OSTRNA  
5. DINAMO -  Jakovlje  5.  LUKAVEC  
6. ZAPREŠI Ć 6.  LOMNICA  
7. BREGANA 7.  VATROGASAC - Kobili ć 
8. KRAŠI Ć 8.  CROATIA –Hrastje  
9. RAKITJE  9.  TU ROPOLJAC –Kuće 
10.NOVAKI  10. LONJA - Lonjica  
11.VRH-  Kraljev Vrh                11. HREBINEC  
12.MLADOST – Klin ča 
Sela 

12. SLOBODA - Gradec  

13.SLOGA- SUZA - Orešje  13. RAKOVEC 
14.SAVA - Drenje   14. BUNA – Mala Buna  
15.BSK - Brdovec          15. DUBRAVA 



16.MLADOST - Luka  16. KLOŠTAR ili GAJ - BAN 
JELAČI Ć(Banovo) 

      
    
                     
 
 
                      
     Na temelju čl.37 Statuta NSZŽ-e Izvršni odbor NSZŽ-e na svojoj 18. sjednici 
 održanoj 16.07.2012. u Lukavcu donio je sljedeće: 

 
LISTA  DELEGATA  NSZŽ-e   - sezona  2012/13 

 
JŽNL-a I ŽNL-a  ISTOK I ŽNL-a  ZAPAD 
 
   
1. Zvonimir  Anić Vlasta Brkić Vladimir Šekrst  
2. Ivica Mihelja Zoran Smrekar Vlado Moharić 
3. Marko Pancirov Ivan Haluga   Neven Rudić 
4.  Josip Žilec Dragutin Bobinec   Boris Špiček 
5. Dario  Petrac Zdravko Crnčić Branko Perjan 
6.  Zlatko Petrac Sandi Knežević   Igor Župan 
7. Zvonko Sedmak Krešimir Rede Dragutin Đurđević  
8. Zlatko Mustapić Andrija Korenika Mladen Žlebački 
9. Robert  Bojić Denis Mađar   Vjekoslav Knez 
10.  Dražen Kovačić Jasmin Gambiroža Žarko Požnjak 
11.  Zdenko Slopko Zvonko Dermišek Dragutin Boranić 
12. Stjepan Petrac Marijan Baršun Neven Velić  
13. Željko Medved Dobroslav Planinić Branko Vidiček 
14. Tomislav Margetić Marinko Kostiha Stjepan Štibuhar 
15. Goran Krklec Tomislav Jurić Ivan Banek 
16. Slavko Ivanec Josip Bešen Pavao Lastovčić 
17. Mateo Vušković Krešimir Ačkar Josip Belak 
18. Zlatko Zrinjan Duško Jorgić Marijan Habljak 
19. Mijo  Noršić Šime Bašić Miro Šoštarić 
20. Tomo Njegovec Velibor Miličević Josip Knežević 
21. Milorad Krnetić Tomislav Lukac, Tihomir Rubinić 
22. Petar Klarić Željko Stepanić Ivan Šicko  
23. Jozo Gudelj Željko Vađić Darko Tomašević 
24. Branko Barišić-Jaman Tomislav Lukšić, Želimir Mavračić 
25. Ivan Tuđen Nenad Martinjak Vladimir Vulje 
26. Mladen Vugec Stjepan Pajač Dubravko Šoić  
27. Milan Ječmenjak Mario Fabečić Nevenko Katovčić 
28. Neven Šimunić Dražen Draganić  
29. Ivica Kotter   
30. Stjepan Jagodić   
31. Željko Grdaković   
32. Miro Bencetić   
33.   Ivica Mađer   
34.  Ivan Borovčak   
35. Zlatko Bosak   

DRUGA ŽUPANIJSKA  LIGA  ZAPAD  :  

 Ivan Mustapić, Mladen Dorotić, Tomislav Bogadi , Matija Vuzem, Vlado Kupres, 
Darko Povrženić, Stjepan Kelečić, Danijel Študir , Zlatko Peršin, Zvonko Horvatić, Franjo 
Markušić, Darko Pavlaković, Stjepan Batelja, Josip Krizmanić, Ivica Pintarić ,  



DRUGA ŽUPANIJSKA  LIGA  ISTOK  :        

  Stjepan Brnjak, Božidar Đurašin , Tihomir Grošinić, Darko Ninković, Branko Brlek, 
Vinko Cerovski , Mladen Čužić , Božidar Katušić  Željko Kirinić, Ivan Marinčević , Ivan 
Matić, Željko Polančec, Ivan Rom, Hasan Husanović, Siniša Marković, Vlado Pajur, Željko 
Meštrović, Dražen Kolarin, Damir Strinavić, Ante Vucić, Anđelko Domitrović, Anton Čvek, 
Ivica Krezo 
                                            

 
NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
10020 ZAGREB, Remetinečka cesta 75/A 
fax: 01/6552-072; tel.: 01/6524-664,6528-173,6528-183e-mail: 
nszz@zg.htnet.hr 
Žiro-račun: Z. B. 2360000-1101356853 � MB: 0876356   
OIB:69439244113 
 

 
                                              -SVIM SREDIŠTIMA NSZŽ-e                                                                              
-SVIM KLUBOVIMA NSZŽ-e EDUKACIJSKI SEMINAR   NOGOMETNIH TRENERA   
JŽNL, I i II ŽNL 
 

Mjesto održavanja: HOTEL  „Lavica“Samobor,Livadićeva 
Datum održavanja: 20.08.2012. (ponedjeljak) 18,00 sati ! 
 
SVRHA SEMINARA: 
Seminar je namijenjen trenerima(svih kategorija koje klub ima) seniorskih, juniorskih, 
kadetskih, pionirskih, limačkih i prstičkih momčadi koji se natječu u  JŽNL,   I  i II ŽNL  

Licenciranje će se vršiti za SVE LIGE u NSZŽ-e,Remetinačka 75/a 
 

OSTALE INFORMACIJE: 
Kotizacija za seminar iznosi 50,00 Kn po osobi ! 
Iznos od 50,00 kuna uplaćuje se na žiro-račun NSZŽ-e ili prije početka seminara . 
Seminar se organizira prije svake natjecateljske sezone u svrhu usavršavanja i napredovanja 
trenera i OBAVEZAN je za sve trenere NSZŽ-e ! 

Po završetku seminara izdat će se uvjerenje,koje će se priložiti kod 
zahtjeva za izdavanje LICENCE (dozvole za rad)  za sezonu 2012/13. 
Za sve informacije,molimo obratiti se tajniku NSZŽ-e gosp.Mladen Žugec, tel:6524-664 ili 
098/236 535 ,instruktor NSZŽ-e  Stjepan Bašić 098/338 698  
Molimo klubove da obavijeste svoje trenere, jer je DOLAZAK NA SEMINAR uvjet za dobivanje 
dozvole za rad (licence) u natjecateljskoj sezoni 2012/13. 

Neodazivanje na seminar podliježe disciplinskom pravilniku HNS-a! 
 
PROGRAM I SATNICA SEMINARA:               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
17,30-18,00…DOLAZAK SVIH SUDIONIKA I AKREDITACIJA 
18,00-18,10…upoznavanje sudionika sa programom seminara…. Stjepan Bašić-instr.NSZŽ-e 
18.10-18,15…pozdravna riječ predsjednika saveza NSZŽ-e-prof.Marijana Kižlin                                                                               
18,15-18,30. Pravila nogometne igre-izmjena i dopuna-Branko Kožarec-savezni 
instru.suđenja 
18,35-19,15.-mr. Vatroslav Mihačić.-dir.nogometne akademije  
19,20-20,00… Dražen Besek-„UEFA PRO“-trener NK Zagreb 



20,05-20,30… izdavanje uvjerenja o završenom seminaru !                                                                                                                         
U Zagrebu, 08.08.2012.       
  Tajnik NSZŽ-e                                                                                                             Instruktor NSZŽ-e 
  Mladen Žugec                                                                                                             Stjepan Bašić s.r.                                                     
 
 
 

 
NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA ČKE ŽUPANIJE 
10020 ZAGREB, Remetinečka cesta 75/A 
fax: 01/6552-072; tel.: 01/6524-664, 6528-173, 6528-183 
e-mail: nszz@zg.htnet.hr 
Žiro-ra čun: Z. B. 2360000-1101356853 � MB: 0876356 ;  OIB:69439244113 
 
 

 
Raspisuje 

N A T J E Č A J 
 

Za upis tečaja za izobrazbu  « NOGOMETNI TRENER C» 
po programu  HNS-a.  
Tečaj traje 3x20 sati edukacije u vremenskom periodu od 6 mjeseci tijekom 2012/13. godine.(tri 
vremenska termina ) 
 
UVJETI ZA UPIS 
 
-najmanje 4 godine igranja nogometa u organiziranom natjecanju 
(I, II Županijska liga; II HMNL; JŽNL ili lige mlad eži 
-završena osnovna škola (minimalno) 
-zadovoljavajuće zdravstveno stanje 
-uplaćena školarina  (1200,00 ili 3 x po 400.00 kuna ) na  
žiro račun NSZŽ-e   Z. B.  2360000-1101356853  
 
PRIJAVE ZA UPIS 
 
Prijave za upis predaju se osobno ili pošiljkom u tajništvo NSZŽ-e,  Remetinečka 75 a , Zagreb ,  
rok do 30.09. 2012. godine  
 
 Uz prijavu pristupnici prilažu: 
a) kratki sportski životopis 
b) svjedodžbu o završenoj srednjoj školi  
c) potvrdu kluba o četverogodišnjem igranju nogometa 
d) potvrdu o urednom zdravstvenom stanju 
e) domovnicu 
f) adresa,kontakt telefon ili mobitel,e-mail 
 
UPISI 
 
  Po provjeri dokumentacije,  u službenom glasniku županijskog nogometnog saveza,  bit će 
objavljena lista upisanih kandidata ! 
 
Predavači na tečaju bit će predavači sa licencom HNS-a i instruktori HNS-a 
 



U Zagrebu, 22.05.2012. 
 
Tajnik NSZŽ-e     Instruktor NSZŽ-e 
Mladen Žugec s.r.     Stjepan Bašić s.r. 
 
 
 
OBAVIJESTI O DUGOVANJU KLUBOVA  PREMA NS VRBOVEC NS VELIKA  
GORICA:08.08.2012. 
Redni 
broj 
 

IME KLUBA Dug prema  
NS Vrbobvec 

  
1. NK»RADNIK»     

2. NK»MRACLIN»  1.283,43 1.095,93/177+187,50/249 

3. NK»BUDUČNOST»    

4. NK»DINAMO -HIDREL»  2.117,46 40/516+60/517+55/525+ 

984/82(-500,00 iz.88 11.05.12.) 

+1.478,46/180 

5. NK»LOMNICA»    

6. NK»POLET» 75,00 75,00/275 

 

7. NK»LUKAVEC»     

8. NK»UDARNIK»  2.414,60 5.105,73/62-(954,73pdv)-
1.000,00(izvod 71)-1.500,00(iz.77)+ 

49,20/119+405,90/149+246,00/178+6
2,50/251 

9. NK»GRADI ĆI»   

10. HNK»GORICA »    5.916,75 3.966,75/111+375,00/294+1.575,00/3
24 

 

11. NK»VATROGASAC  56,25 56,25/247 

12. NK» BAN JELAČIĆ» 1.881,90 1.881,90/154 

 

13. NK»TUROPOLJAC»    

14. NK»MLADOST» Obrezina   

 

 

15. NK»VELIKA MLAKA»  523,55 50/415+150/376+105/521 

2.318,55/144-(2.100,00)= 218,55 

16. NK»KLAS»    

17. NK»BUNA”    

18. NK»MEŠTRICA»  143,75 143,75/202 

19. NK»TUROPOLJE»   



 

 

20. NK«KUPA»   

21. NK”GORICA”03    

 

22. NK» ZELINA»  1.406,25 1.406,25/326 

 

23. NK»CROATIA» Hrastje    

 
 
 
 
  

VETERANI    VELIKA GORICA 
Redni 
broj 
 

IME KLUBA Dug prema  
NS Vrbovec 

 
1. VNK» HRUŠOVEC» 418,20 418,20/190 
2. VNK»VATROGASAC»   
3. VNK»BUNA» 12,30  
4. VNK»MRACLIN»   
5. VNK»POLET» 584,95 541,20/186+43,75/243 

6. VNK»BUDUČNOST»      

7. VNK»LUKAVEC»  355,00 10,00+210+135=355 

8. VNK»LOMNICA»    

9. VNK»DINAMO -HIDREL»    

10. VNK»RADNIK»  1.225,00 1.225,00/239 

11. VNK»GRADI ĆI» 140,00 100+25+20/175+20/398=140,00 

12 VNK»KUPA» 487,80 10/182+35/365=45,00+442,80/187 

13. VNK»MLADOST» OBREZINA  915,80 442,80/69+123,00/94+175,00/221+17
5,00/221 

14 VNK»DOMI TURBO » 170,00 100/6+10/53+60/103 

15. VNK»ZELINA»  793,75 706,25/211+87,50/218 

16. VNK»CROATIA» HRASTJE    

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

NS DUGO SELO 
 
 
Redni 
broj 
 

IME KLUBA Dug prema  
NS Vrbobvec 

 
1. NK»RUGVICA»  431,25 300/227+131,25/254 

2. NK»DUGO SELO» 262,50 262,50/277 

3. NK»BRCKOVLJANI »   

4. NK»OSTRNA» 525,25 +43,05/90+246,00/97+79,95/166+50/
261+25,00/272+81,25/318 

5. NK»SAVA» 990,55 639,60/155+325,95/164+25,00/271 

6. NK»HREBINEC»    

7. NK»OBOROVO»   

78 NK»POSAVINA»   

VETERANI 
Redni 
broj 
 

IME KLUBA Dug prema  
NS Vrbobvec 

 
1. VNK»DUGO SELO»   

2. VNK»RUGVICA»  100,00 75,00/205+25,00/255 

3. VNK»HREBINEC »  112,10  

 
 
 

MALONOGOMETNI KLUBOVI 
Redni 
broj 
 

IME KLUBA Dug prema  
NS Vrbobvec 

 
1. MNK»RUGVICA»  187,50 187,50/319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

NS KRIŽ 
Redni 
broj 
 

  IME KLUBA Dug prema  
NS Vrbobvec 

 
1. NK»SLOGA – KRIŽ»    

2. NK»LIPOVEC»  844,30 150/94+190/377+504,30/172 

 

3. NK»NAFTAŠ» Ivanić Grad   

4. NK»KLOŠTAR»    

5. NK»MILKA TRNINA»    

6. NK»JEDINSTVO»   

7. NK «MLADOST» Obedišće    

4. NK»GRANI ČAR Križ  1.003,30 35/219+95/282+873,30/139 

 
VETERANI 

Redni 
broj 
 

IME KLUBA Dug prema  
NS Vrbobvec 

 
1. NK»KLOŠTAR»  664,20 664,20/103 

2. NK»SLOGA» 40,00 40/504 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS VRBOVEC 
 
Redni 
broj 
 

IME KLUBA Dug prema  
NS Vrbobvec 

1. NK « FARKAŠEVAC» 3.612,40  
2.154,10/78+258,30/79+1.200,00k/23

6 
2. NK»RAKOVEC»    

3. NK»ZVEKOVAC»  1.000,00 DPK/1.000,00/265 

4. NK»ŽABNICA»  425,00 425,00/322 

5. NK»PRESEKA» 680,00/ 883,75 680,00+ 883,75/310 

6. NK»SLOBODA» 1.756,25 1.350,00/281+406,25/312 

7. NŠ»VRBOVEC»   

8. NK»GAJ» 5.808,55 2.307,30/59+2.000,00/278+1.000,00/
280+338,75/313+162,5/333 

9. NK»GRANI ČAR» Tučenik 500,00 500,00/273 

10. NK»LONJA» Lonjica    

11. NK»BAN JELA ČIĆ»   

 

12. NK»DUBRAVA»  1.552,50 1.350,00/282+202,50/308 

13. NK»CROATIA» N. Kapela  3.732,85 2.532,85/143+1.200,00/284 

14. NK»MLADOST” Brezine  767,45 767,45/173 

15. NK»STRMEC» 1.008,60 1.008,60/115 

 
VETERANI 

1. VNK»VRBOVEC»  53,75 53,75/320 

2 VNK»LONJA»    

3. VNK»GAJ»   

4. VNK»LOKOMOTIVA»    

5. VNK»ŽABNICA»    

6. VNK»RAKOVEC»  984,40 484,40/99+500,00/287 

6. VNK»DUBRAVA”  815,75 692,00/184+70,00/223+53,75/309 

7. VNK»STRMEC» BEDENICA    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
NS VRBOVEC 
 
REGISTRACIJE IGRAČA 

SJEDNICA 12.07.2012 čl. 
NK "BAN JELAČIĆ" BANOVO  

Dražen Tarandek (Strmec Bedenica) 22-34/2 

NK "HREBINEC" HREBINEC  

Krunoslav Valjak (Hrebinec Hrebinec) 34/2 

NK "VRBOVEC" VRBOVEC  

Miro Granoša (Vrbovec Vrbovec) 34/2 

 
SJEDNICA 01.08.2012 čl. 
NK "SLOBODA" GRADEC  

Silvio Blažinović (Sloboda Gradec) 34/2 

NK "PRESEKA" PRESEKA  

Matija Kraljiček  35/1 

Timotej Sučić  35/1 

Emil Cuzelj  35/1 

Denis Kresaj  35/1 

Andrej Tišljarec  35/1 

Josip Rožman  35/1 

Mihael Bukovski  35/1 

Igor Mušak  35/1 
Valentino Pavlović  35/1 

NK "DUBRAVA" DUBRAVA  

Valentino Ratkajec (Varteks Varaždin) 22-34/2 

Antonio Pranjić (Dubrava Dubrava) 34/2 

Ile Kasalo (VNK vrbovec vrbovec) 34/2 

Stipo Kasalo  35/1 

 
SJEDNICA 02.08.2012 čl. 
NK "MILKA TRNINA" VEZIŠĆE  

Dario Oštrec (Sokol (L) Velika Ludina) 34/2 

Kristijan Kamenščak (Sokol (L) Velika Ludina) 34/2 

Tomislav Hajek (Sokol (L) Velika Ludina) 34/2 

Željko Slivar (Lipovec Lonjski Lipovec) 34/2 

Alen Topolko (Mladost Obedišće) 34/2 

Ivica Jagatić (Mladost Obedišće) 34/2 

Ivan Fugaš (Lipovec Lonjski Lipovec) 34/2 

Dario Tičak (Sloga Križ) 34/2 

NK "SLOBODA" GRADEC  



Damir Bušić (Sloboda Gradec) 34/1 

Nikola Palikuća (Sloboda Gradec) 34/1 

Saša Lešković (Rakovec Rakovec) 34/2 

Ivan Colarić (Gaj Gaj) 22-34/2 

Nikola Palikuća (Gaj Gaj) 22-34/2 

NK "PRESEKA" PRESEKA  

Matija Mušak  35/1 

Ivan Ribić  35/1 

Zdravko Sobota  35/1 

Matej Filipović  35/1 

Matija Gudić  35/1 

Danijel Tišljarec  35/1 

Matija Martić  35/1 

Antun Mušak  35/1 

Dominik Poljak  35/1 

Ivan Kokot (Gaj Gaj) 34/1 

NK "GAJ" GAJ  

Danijel Tolić (Gaj Gaj) 34/1 

Vinko Vorih (Gaj Gaj) 34/1 

Matija Octenjak (Vrbovec Vrbovec) 34/1 
Matija Krsnik (Gaj Gaj) 34/1 

Danijel Đunñek (Gaj Gaj) 34/1 

 
SJEDNICA 03.08.2012 čl. 
FUTSAL "MNK RUGVICA" JALŠOVEC NARTSKI RUGVICA  

Tomislav Lovrić  35/1 

Jozo Rašić  35/1 

Nikola Katić  35/1 

NK "VNK VRBOVEC" VRBOVEC  

Marijan Glavica (Vrbovec Vrbovec) 34/1 
NK "OSTRNA" OSTRNA  

Vladimir Knez (Hrebinec Hrebinec) 34/1 

Luka Došen  35/1 

 
SJEDNICA 06.08.2012 čl. 
ŽNK "ŽNK"VRBOVEC"" VRBOVEC  

Josipa Grgić  35/1 

Kristina Jaković  35/1 

Silvija Bolfek  35/1 

Helena Blažević  35/1 

Helena Gregurić  35/1 

Andrea Dumić  35/1 

Kristina Pavić  35/1 

Nikolina Plantak  35/1 

Nikolina Potočić  35/1 

Maja Kosanović  35/1 

Ela Piškorić  35/1 

Ana Rožić  35/1 



 
SJEDNICA 07.08.2012 čl. 
NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA  

Hrvoje Jančetić (Inter-Zaprešić Zaprešić) 34/8 

Lovro Šćrbec (Rudeš Zagreb) 34/8 

Domagoj Ražov (Mraclin Mraclin) 34/2 

Sandro Ugrina (Grobničan Čavle) 34/2 

David Puclin (Meñimurje Čakovec) 34/8 

Dino Hadžić (Hrvatski Dragovoljac Zagreb) 34/8 

Ivan Babić (Hrvatski Dragovoljac Zagreb) 34/2 

Matija Jankulica (Lokomotiva Zagreb) 34/8 

Miran Kraljević (Dugopolje Dugopolje) 34/2 

Luka Jagačić (Varaždin Varaždin) 34/8 

Antonio Nikolac (Trnje Zagreb) 34/2 

Damir Matković (Lekenik Lekenik) 34/2 

Petar Klenović (Velika Mlaka Velika Mlaka) 34/2 

Mato Barišić (Ban Jelačić Vukovina) 34/2 

Antonijo Stipić (Mladost Obrezina) 34/2 

Luka Karabatić  35/1 

Filip Jurenec  35/1 

Ivan Martinović  35/1 

Matej Ćurić  35/1 

NK "ŽABNICA" ŽABNICA  

Nikola Hrebek (Croatia Nova Kapela) 34/2 

Ivan Baričević (Žabnica Žabnica) 34/1 

Antun Ivan (Žabnica Žabnica) 34/1 

Danijel Ević (Croatia Nova Kapela) 34/2 

Antonio Baričević (Farkaševac Farkaševac) 34/2 
Petar Slunjski (Croatia Nova Kapela) 34/2 

Valentino Bartol (Tomislav SIŽ Sveti Ivan Žabno) 22-34/2 

Mario Čakalić (Tomislav SIŽ Sveti Ivan Žabno) 22-34/2 

Josip Pranjić (Žabnica Žabnica) 34/1 

NK "ZELINA" SVETI IVAN ZELINA  

Luka Šimunaci (Zelina Sveti Ivan Zelina) 34/1 

Marko Milas (Zelina Sveti Ivan Zelina) 34/1 

Denis Latin (Zelina Sveti Ivan Zelina) 34/1 

Luka Cipetić (Zelina Sveti Ivan Zelina) 34/1 

Josip Krezo (Zagreb Zagreb) 34/8 

Tomislav Medved (Hašk Zagreb) 34/2 

Stjepan Hrupec (Croatia-Sesvete Sesvete) 34/2 
Karlo Šimek (Karlovac Karlovac) 34/8 

Antonio Azinović (Novalja Novalja) 22-34/2 

Mario Brlečić (Inter-Zaprešić Zaprešić) 34/8 

Marko Brekalo (Lokomotiva Zagreb) 34/9 

Jurica Kotarski (Inter-Zaprešić Zaprešić) 34/8 

Denis Kaniški (Varaždin Varaždin) 34/8 

Leon Kukec (Varaždin Varaždin) 34/8 

NK "VRBOVEC" VRBOVEC  



Leon Baštek  35/1 

Noa Habuzin  35/1 

Mateo Radovanović (Croatia-Sesvete Sesvete) 34/2 

Luka Bešenić (Meñimurje Čakovec) 34/2 

Matija Vučinovec (Dubrava Dubrava) 34/2 

Fabijan Janeković  35/1 

 
SJEDNICA 08.08.2012 čl. 
NK "ZELINA" SVETI IVAN ZELINA  

Tomislav Nikolić (Zagreb Zagreb) 34/2 

Marko Trojak (Varaždin Varaždin) 34/8 

ŽNK "ŽNK"VRBOVEC"" VRBOVEC  

Ivana Moćan  35/1 

Mihaela Polašek  35/1 

Paula Uroić  35/1 

Mihaela Blažinović  35/1 

Ana Bevanda  35/1 

Katarina Lukman  35/1 
Matea Mužek  35/1 

Andrea Basar  35/1 

NK "GAJ" GAJ  

Zdravko Kuten (Gaj Gaj) 34/2 

Zlatko Smetiško (LOKOMOTIVA BRČEVEC) 34/1 

 
 
BRISANJA IGRAČA 

SJEDNICA 18.06.2012 

NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA 

Igor Mostarlić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 05.07.2012 

NK "NAFTAŠ - IVANIĆ GRAD" IVANIĆ GRAD 

Filip Ocvirek, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 09.07.2012 

NK "ZELINA" SVETI IVAN ZELINA 

Elvis Peco, jer odlazi u inozemstvo. 

 
SJEDNICA 13.07.2012 

NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA 

Josip Mlinarić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Goran Miličević, jer odlazi u inozemstvo. 

NK "MRACLIN" MRACLIN 

Žarko Popović, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 14.07.2012 

NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA 



Ivan Šimurina, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 25.07.2012 

NK "VRBOVEC" VRBOVEC 

Nikola Đurñek, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 26.07.2012 

NK "SLOGA" KRIŽ 

Dejan Moguljak, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA 

Josip Grdenić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Karlo Celčić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "VRBOVEC" VRBOVEC 

Ivan Đurñek, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Igor Gusak, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 30.07.2012 

NK "STRMEC" BEDENICA 

Matija Hatz, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 31.07.2012 

NK "FARKAŠEVAC" FARKAŠEVAC 

Darko Božić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA 

Marko Kelihar, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "ZELINA" SVETI IVAN ZELINA 

Josip Marošević, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "VRBOVEC" VRBOVEC 

Alvaro Vrtar, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Hrvoje Ledinski, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 01.08.2012 

NK "DUGO SELO" DUGO SELO 

Mihael Milin, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "RUGVICA" RUGVICA 

Lucijan Andrijanić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "GRADIĆI" GRADIĆI 

Dražen Duspara, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "VELIKA MLAKA" VELIKA MLAKA 

Mihael Krilčić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 02.08.2012 

NK "STRMEC" BEDENICA 

Jurica Karlo Velina, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 03.08.2012 

NK "UDARNIK" VELIKA GORICA 



Ivan Marić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "ZELINA" SVETI IVAN ZELINA 

Kristijan Dominović, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 07.08.2012 

NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA 

Filip Dejanović, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Marko Čolić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "NAFTAŠ - IVANIĆ GRAD" IVANIĆ GRAD 

Karlo Darojković, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
SJEDNICA 08.08.2012 

NK "DUGO SELO" DUGO SELO 

Franjo Berišić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Filip Baričević, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Kristijan Pižir, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "MILKA TRNINA" VEZIŠĆE 

Zlatko Nežić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "NAFTAŠ - IVANIĆ GRAD" IVANIĆ GRAD 

Igor Ćorković, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Želimir Vidović, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Luka Troha, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Nenad Vuković, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Matija Antolković, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "MLADOST" OBREZINA 

Marko Čumpek, jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
 
REGISTRACIJA UGOVORA - 01.07.2012 
NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA i Trener Milinović Damir zaključili ugovor o 
profesionalnom treniranju do 30.06.2014. 
NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA i Trener Klafurić Siniša zaključili ugovor o 
profesionalnom treniranju do 30.06.2013. 
 
REGISTRACIJA SPORAZUMA O USTUPANJU - 01.08.2012 
NK "LOKOMOTIVA" ZAGREB, NK "ZELINA" SVETI IVAN ZELINA i Igrač Brekalo 
Marko zaključili sporazum o ustupanju do 15.06.2013. 


