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KUP NS Vrbovec - SENIORI
I kolo
Dubrava : NK DUBRAVA – NK GAJ
24.04.2018. u
Banovo : NK BAN JELAČIĆ – NK MLADOST 25.04.2018. u
Zvekovac: NK ZVEKOVAC - NK CROATIA
26.04.2018. u
Lonjica : NK LONJA - NK GRANIČAR
15.05.2018. u
Gradec : NK SLOBODA - NK ŽABNICA
16.05.2018. u

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

NK STRMEC i NK RAKOVEC slobodni u prvom kolu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUP NS Vrbovec - MLADEŽ
I kolo
Subota 31.03.2018. pioniri u 10:00 a juniori u 11:30 sati
Dubrava: NK DUBRAVA – NK GRANIČAR p 0:3 NK RAKOVEC j 0:3
Banovo: NK BAN JELAČIĆ – SLOBODA
1:4
1:2
Lonjica : NK LONJA – NK ZVEKOVAC
0:11
1:5
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rakovec. NK RAKOVEC – NK VRBOVEC II 7:0
Slobodni u prvom kolu:
NK VRBOVEC pioniri juniori slobodni u prvom kolu
NK STRMEC pioniri i juniori slobodni u prvom kolu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povjerenik natjecanja Kup-a NS Vrbovec
Tomica Pisačić
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Poštovani : NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE od
01.ožujka djeluje na novoj adresi : Ljudevita Gaja 25 , 10 410 VELIKA
GORICA
Izdaje : NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
10 410 Velika Gorica, Ljudevita Gaja 25
telefon: 01 /6528 – 173; 01/ fax : 6528 -183
e - mail : nszz@zg.htnet.hr www.nszz.hr
ŽIRO RAČUN: Z.B. HR242360000--1101356853
OIB: 69439244113
Uredio : tajnik NSZŽ-e Mladen Žugec
OBAVJESTI SA SASTANKA IO NS VRBOVEC
1. NOGOMETNI KLUBOVI SA PODRČJA NS VRBOVEC TREBAJU U NSZŽ-e DOSTAVITI
PODATKE U SVEZI SVOJEG OSNIVANJA I OBILJEŽAVANJA GODIŠNJICA
POSTOJANJA
2. Juniorska ekipa NK Gaj iz Gaja odustaje od natjecanja u proljetnom dijelu prvenstva.
3. Prvenstvo mladeži proljetni dio započeti če 07.04.2018 a završiti će 02.06. 2018. godine.
4. Polufinale Kupa planira se 09/10.06.2018 a finale mladeži u subotu pioniri i juniori 16.06.2018.
a finale seniora u nedjelju 17.06.2018.
5.

PRAVILNIK O STATUSU IGRAČA I REGISTRACIJI
PRIJELAZNI ROK:
profesionalci od 15 lipnja do 31 kolovoza – 18. siječnja do 15 veljače
amateri od 15 lipnja do 15 listopada – 18. siječnja do 28 veljače
veterani od 15 lipnja do 15 listopada – 18. siječnja do 31 ožujka
Članak 7.
4. Igrači amateri koji se natječu u isključivo amaterskim ligama, igrači amateri koji u
natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina mogu se
registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdobljima između 15.listopada i 17.siječnja i
između 01.ožujka i 14.lipnja.
Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji(prva registracija) mogu se registrirati
tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju između 01. ožujka i 14. lipnja. Igrači amateri koji
nakon postupka preregistracije ostanu ne preregistrirani i u toj natjecateljskoj godini nisu stariji od 16 godina
mogu se registrirati i u razdoblju između 01. i 31.ožujka.
Članak 8.
5. Igrači veterani mogu se prvi put za veteranski klub/momčad registrirati tijekom cijele
natjecateljske godine, te prelaziti iz kluba u klub tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od
15.listopada do 17.siječnja i u razdoblju od 01.travnja do 14.lipnja.
Članak 17
7. Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je
istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i u zimskom prijelaznom roku do 01.veljače
(od 18.01. do 31.01.)
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NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC
TEL 01/2792-210, FAKS 01/2792-210
ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA ISTOK PIONIRI
sezona 2017/18

I.
Rb.

IME KLUBA

MJESTO

1.

NK BAN
JELAČIĆ
NK
DUBRAVA
NK
ZVEKOVAC
NK LONJA

BANOVO

BOJA
MAJICE
(DOMAĆIN)
ZELENA

DUBRAVA

CRVENA

ZVEKOVAC

ŽUTI

LONJICA

PLAVA

GRADEC

ŽUTA

VRBOVEC

PLAVA

TUČENIK

CRVENA

2.
3.
4.
5.
6.
7.

NK
SLOBODA
NK
VRBOVEC II
NK
GRANIČAR

IGRA KAO
DOMAĆIN

KONTAKT OSOBA

SUBOTA
POPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE
NEDJELJA U
14:00
SUBOTA
POSLIJEPODNE

ZORAN TARANDEK
095/5658-905
IVAN LEBOŠ
091/2790-548
MIROSLAV PUCELJ
098230511
IVAN KRALJ
0913505747
IVAN TKALEC
091/7605-669
DENIS MADJAR
091/2794-112
GORDANA IVAČIN
091/723-0100

ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA ISTOK JUNIORI
sezona 2017/18
Rb.

IME KLUBA

MJESTO

1.

NK BAN
JELAČIĆ
NK
DUBRAVA
NK
ZVEKOVAC
NK LONJA

BANOVO

BOJA
MAJICE
(DOMAĆIN)
CRVENA

DUBRAVA

ŽUTA

ZVEKOVAC
LONJICA

TAMNO
PLAVA
PLAVA

GRADEC

CRVENA

RAKOVEC

CRVENO
CRNA

KONTAKT OSOBA

SUBOTA
POPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE

7.

NK STRMEC

BEDENICA

ŽUTO PLAVA

SUBOTA
POPODNE

TOMISLAV ZAJEC
091/5911-577
VLADO JAGIĆ
098 331 502
MIROSLAV PUCELJ
098230511
IVAN KRALJ
0913505747
MARIO HUSNJAK
098/1984659
GORAN
NOVOSELEC
091/1537-586
VLADO HADJINA
099/4063-325

8.

GAJ

GAJ

PLAVA

9.

NK
MLADOST

OBEDIŠĆE

ZELENA

SUBOTA
POSLIJEPODNE
SUBOTA
POSLIJEPODNE

TOMISLAV
BIŠKUPEC 098/377665
VALENTINO MAZUR
099/2935-813

2.
3.
4.
5.
6.

NK
SLOBODA
NK
RAKOVEC

Povjerenik natjecanja: Tomica Pisačić
Povjerenik za suđenje: Dobroslav Planinić
Disciplinski sudac:
Tomo Njegovec
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IGRA KAO
DOMAĆIN

098/240-986 / 099/2195-803
099/3146-617
091/5352-505

NSV Pioniri 2017-18

NSV PIONIRI Z2017-18

X kolo rezultati:

Tučenik
GRANIČAR
LONJA
igra se 01.05.2018 u 10:00
-------------------------------------------------------------------------------NSVPZ2017-18
Dubrava
Gradec

XI kolo rezultati:
DUBRAVA
SLOBODA(G)
VRBOVEC

BAN JELAČIĆ
GRANIČAR
SLOBODAN

3
1
-

T A B L I C A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZVEKOVAC
DUBRAVA
SLOBODA(G)
BAN JELAČIĆ
LONJA
GRANIČAR
VRBOVEC

6
7
8
7
6
7
7

5
4
4
3
2
2
1

DISCIPLINSKI SUDAC
OPOMENUTI IGRAČI:
PRVA javna opomena - novčana kazna:
30957 DRETA
ANĐELKO
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0
2
1
1
1
1
0

1
1
3
3
3
4
6

22-3
11-10
16-12
26-17
22-22
12-14
6-37

- GRANIČAR

15
14
13
10
7
7
3

3
0
-

NS VRBOVEC JUNIORI SEZONA 2017-18
NSVJS2017-18
Dubrava
Zvekovac
Lonjica
Gradec

XI kolo rezultati:
DUBRAVA
ZVEKOVAC
LONJA
SLOBODA(G)
RAKOVEC

BAN JELAČIĆ
MLADOST(Obe.)
GAJ
STRMEC
SLOBODAN

3
5
3
5
-

0
1
0
1
-

T A B L I C A
1. ZVEKOVAC
10
9
2. SLOBODA(G)
10
7
3. RAKOVEC
9
6
4. LONJA
10
5
5. STRMEC
10
4
6. DUBRAVA
10
4
7. MLADOST(Obe.)
10
4
8. BAN JELAČIĆ
9
1
9. GAJ
10
1
NSVJS2017-------------------------------------16151 MATKOVIĆ
DANIJEL
19290 GRUĐEN
PETAR

0
1
1
1
2
1
0
0
0

1
2
2
4
4
5
6
8
9

57-11
43-16
30-18
28-23
28-31
19-24
24-46
15-28
8-55

- RAKOVEC
- LONJA

27
22
19
16
14
13
12
3
3
Isključenje
Isključenje

1. Danijel Matković junior NK RAKOVEC (6316151) kažnjava se prema članku 51. DP HNS-a
zabranom igranja jedne (1) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isključenja (dvije opomene, u 67.
min., zbog naguravanja sa protivničkim igračem i preoštrog starta, u 80. min.,) na prvenstvenoj
utakmici 10. kola, između NK RAKOVCA – NK SLOBODA, odigrane dana 07.04.2018. u Rakovcu.
Kazna teče od 08.04.2018. godine.
2. Petar Gruđen junior NK LONJA (6319290) kažnjava se prema članku 51. DP HNS-a zabranom
igranja jedne (1) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isključenja ( u 73. min., prekršaj u izglednoj
prilici) na prvenstvenoj utakmici 10. kola, između NK STRMCE – NK LONJE, odigrane dana
12.04.2018. u Bedenici. Kazna teče od 13.04.2018. godine.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv odluke Disciplinskog suca može se u roku 8 (osam) dana po prijemu, uložiti žalba u pismenom
obliku Komisiji za žalbe NS Vrbovec putem ovog tijela, uredno taksirana prema Odluci o iznosima
pristojbi Izvršnog Odbora NSZŽ-e.
Disciplinski sudac:
Tomo Njegovec v.r.
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NSV Pioniri 2017-18
NSVPZ2017-18
Parovi za XII kolo:
Banovo
BAN JELAČIĆ
ZVEKOVAC
Sub 21.04.2018 15:00
Tučenik
GRANIČAR
VRBOVEC
Sub 21.04.2018 15:00

*******************************************************************************
NSVPZ2017-18
Parovi za XIII kolo:
Lonjica
LONJA
BAN JELAČIĆ
Ned 29.04.2018 10:00
Zvekovac ZVEKOVAC
DUBRAVA
Ned 29.04.2018 10:00
*******************************************************************************
NSVPZ2017-18
Parovi za XIV kolo:
Banovo
BAN JELAČIĆ
SLOBODA(G)
Sub 05.05.2018 15:30
Dubrava
DUBRAVA
LONJA
Sub 05.05.2018 15:30
*******************************************************************************
NSVPZ2017-18
Parovi za
XV kolo:
Vrbovec
VRBOVEC
BAN JELAČIĆ
Ned 13.05.2018 14:00
Gradec
SLOBODA(G)
DUBRAVA
Sub 12.05.2018 15:30
Lonjica
LONJA
ZVEKOVAC
Sub 12.05.2018 15:30
*******************************************************************************
NSVPZ2017-18
Parovi za XVI kolo:
Banovo
BAN JELAČIĆ
GRANIČAR
Sub 19.05.2018 15:30
Dubrava
DUBRAVA
VRBOVEC
Sub19.05.2018 15:30
Zvekovac
ZVEKOVAC
SLOBODA(G)
Sub 19.05.2018 15:30
*******************************************************************************
NSVPZ2017-18
Parovi za XVII kolo:
Tučenik
GRANIČAR
DUBRAVA
Sub 26.05.2018 15:30
Vrbovec
VRBOVEC
ZVEKOVAC
Ned 27.05.2018 14:00
Gradec
SLOBODA(G)
LONJA
Sub 26.05.2018 15:30
*******************************************************************************
NSVPZ2017-18
Parovi za XVIII kolo:
Zvekovac
ZVEKOVAC
GRANIČAR
Sub 02.06.2018 16:00
Lonjica
LONJA
VRBOVEC
Sub 02.06.2018 16:00
*******************************************************************************************************
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NS Vrbovec Juniori 2017-18
NSVJS2017-18
Parovi za XII kolo:
Banovo
BAN JELAČIĆ
ZVEKOVAC
Sub 21.04.2018 16:30
Obedišće
MLADOST(Obe.) LONJA
Sub 21.04.2018 16:30
Bedenica
STRMEC
RAKOVEC
Sub 21.04.2018 13:00
*******************************************************************************
NSVJS2017-18
Parovi za XIII kolo:
Lonjica
LONJA
BAN JELAČIĆ
Ned 29.04.2018 11:30
Zvekovac ZVEKOVAC
DUBRAVA
Ned 29.04.2018 11:30
Gradec
SLOBODA(G)
MLADOST(Obe.)
Ned 29.04.2018 11:30
*******************************************************************************
NSVJS2017-18
Parovi za XIV kolo:
Banovo
BAN JELAČIĆ
SLOBODA(G)
Sub 05.05.2018 17:00
Dubrava
DUBRAVA
LONJA
Sub 05.05.2018 17:00
Obedišće
MLADOST(Obe.)
RAKOVEC
Sub 05.05.2018 17:00
*******************************************************************************
NSVJS2017-18
Parovi za
XV kolo:
Rakovec
RAKOVEC
BAN JELAČIĆ
Sub 12.05.2018 17:00
Gradec
SLOBODA(G)
DUBRAVA
Sub 12.05.2018 17:00
Lonjica
LONJA
ZVEKOVAC
Sub 12.05.2018 17:00
Bedenica
STRMEC
MLADOST(Obe.)
Sub 12.05.2018 17:00
*******************************************************************************
NSVJS2017-18
Parovi za XVI kolo:
Banovo
BAN JELAČIĆ
STRMEC
Sub 19.05.2018 17:00
Dubrava
DUBRAVA
RAKOVEC
Sub 19.05.2018 17:00
Zvekovac
ZVEKOVAC
SLOBODA(G)
Sub 19.05.2018 17:00
*******************************************************************************
NSVJS2017-18
Parovi za XVII kolo:
Bedenica
STRMEC
DUBRAVA
Sub 26.05.2018 17:00
Rakovec
RAKOVEC
ZVEKOVAC
Sub 26.05.2018 17:00
Gradec
SLOBODA(G)
LONJA
Sub 26.05.2018 17:00
*******************************************************************************
NSVJS2017-18
Parovi za XVIII kolo:
Banovo
BAN JELAČIĆ
MLADOST(Obe.) Sub 03.06.2018 17:30
Zvekovac
ZVEKOVAC
STRMEC
Sub 03.06.2018 17:30
Lonjica
LONJA
RAKOVEC
Sub 03.06.2018 17:30
*******************************************************************************
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Adresar klubova , osnovna boja dresa JŽNL-a
NK BISTRA

Bernard Gulić
098 323 216
NK DINAMO-Jakovlje Matija Krsnik
098 863 813
HNK GORICA II
Damir Cvetko
099 4238 080
NK JAMNICA
Tihomir Čačković
098 915 2084
NK KLAS
Antonio Veldić
091 5221 990
KUPINEC
Zdravko Štimac
098 364 092
NK LADUČ
Dubravko Markotić
098 9755 106
NK LOMNICA
Bernard Mostarlić
098 9979 231
NK LUKAVEC
Dražen Došen
091 1578 325
NK RAKOVEC
Željko Radotović
095 3777 914
NK RUGVICA
Matej Golubić
098 908 5555
NK SLOGA –SU ZA
Tomislav Oršić
091 3373 254
NK STRMECVladimir Hađina
Bedenica
099 406 3325
NK SUTLA -Šenkovec Miro Bukovinski
098 476 779
NK TOP-Kerestinec
Ivica Delibos
091 525 0206
NK VATROGASACIvan Jurčec
Zdenci
091 505 3807
Povjerenik za natjecanje : Željko Mihalj
Povjerenik za suđenje
: Drago Baća
Disciplinski sudac
: Martin Šarić
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099 315 6744
098 206 182
098 209 650

Nedjelja
popodne
Nedjelja
popodne
Subota
popodne
Nedjelja
popodne
Subota
popodne
Nedjelja
popodne
Nedjelja
popodne
Nedjelja
prijepodne
Subota
popodne
Nedjelja
popodne
Nedjelja
popodne
Nedjelja
popodne
Nedjelja
popodne
Subota
popodne
Subota
popodne
Nedjelja
popodne

PLAVA
PLAVA
CRVENOBIJELA
ZELENA
ŽUTA
BIJELA
CRVENA
CRNA
ZELENA
CRNA
ŽUTA
ŽUTA
ŽUTA
CRNO-PLAVA
PLAVA
PLAVA

Adresar klubova , osnovna boja dresa I ŽNL-e ISTOK
Nogometni klub

Osoba za kontakt

NK BAN JELAČIĆ-Vukovina Damir Rogan
098 310 655

Igra kao
domaćin
Subota
popodne

Osnovna boja
dresa
ZELENO-CRNA

NK BRCKO

Božidar Balija
098 164 6300

Nedjelja
popodne

BIJELA

NK BUNA -Mala Buna

Zlatko Petrac
098 935 1989

Nedjelja
popodne

CRVENA

NK DINAMO HIDREL

Jadranko Lucin
097 781 00 83

Nedjelja
popodne

PLAVA

NK DUBRAVA

Vlado Jagić
098 331 502

Nedjelja
popodne

CRVENA

NK KLOŠTAR

Norbert Žmegač-Kunić
091 289 50 60

Subota
popodne

Plava

NK LONJA- Lonjica

Ivan Kralj
091 350 5747

Nedjelja
popodne

PLAVO-BIJELA

NK MEŠTRICA

Mile Lokmer
098 1933 615

Nedjelja
popodne

PLAVA

NK MLADOST-Obrezina

Miro Magdić
098 950 7725

Nedjelja
popodne

PLAVA

NK MRACLIN

Goran Vukašinec
091 576 4593

PLAVA

NK OBOROVO

Franjo Radman
091 766 48 00

Nedjelja
popodne
Nedjelja
popodne

NK SAVA SOP

Ante Kuprešak
091 2760 989
Dubravko Poje
091 2525 988

Subota
popodne

NARANĐASTA

Subota
popodne

PLAVA

NK TUROPOLJAC -Kuće

Nenad Lučić
091 532 6473

Nedjelja
popodne

ZELENA

NK VATROGASAC-Kobilić

Anto Marić
091 2009 195

CRN0 -CRVENA

NK ZVEKOVAC

Miroslav Pucelj
098 230 511

Nedjelja
popodne
Nedjelja
popodne

NK SLOGA-Križ
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TAMNO PLAVA

ZELENA

Povjerenik za natjecanje : Željko Mihalj
Povjerenik za suđenje
: Mario Brlek
Disciplinski sudac
: Martin Šarić

Rb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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IME
KLUBA
NK
GRANIČAR
NK
DONJA ZELINA
NK
NAFTAŠ IVANIĆ
NK
KUPA
NK
LIPOVEC
NK
MLADOST
NK
BAN JELAČIĆ
NK
MILKA TRNINA
NK
TUROPOLJE
NK
OSTRNA
NK
SLOBODA
NK
MLADOST
NK
CROATIA
NK
ŽABNICA
NK
GRANIČAR
NK
GAJ

MJESTO

Križ
Donja Zelina

099 315 6744
091 5095 759
098 209 650

BOJA
MAJICE
Domaćin
Tamno plava
Žuta

Ivanić
Grad

Plava

Pokupsko
Lipovec
Lonjski

Žuta

Obedišće

Zeleno bijela

Banovo

Crvena

Vezišće

Plava

Turopolje

Plava

Ostrna

Crvena

Gradec

Plava

Brezine
Nova
Kapela

Crna
Crvena i
Žuta

Žabnica

Plava

Tučenik

Crvena

Gaj

Plava

Tamno plava

IGRA KAO
DOMAĆIN
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Subota
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Subota
poslije podne
Subota
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne
Nedjelja
poslije podne

KONTAKT
OSOBA
Mario Lažeta
099/2099-600
Anto Filipović
095/8571-675
Zoran Rede
091/2118-929
Josip Kraljević
098/817-004
Marko Ždero
098/210-548
Dražen Luter
091/5223-577
Zdravko Tarandek
095/5783-502
Siniša Kosak
099/2488-915
Ivan Kovačević
091/5475-020
Davor Orešković
099/2317-101
Mehmed Smajlović
098/329-086
Jasmin Vuksanović
091/7633-066
Zrinko Štefanac
098/509-480
Dario Baričević
099/4029-765
Krunoslav Herendić
091/5258-882
Josip Benko
098/9093-683

Izvršni odbor na svojoj 09. sjednici održanoj 14.12.2017. donosi je
CJENIK USLUGA

NSZŽ-e za 2018.

ČLANARINE
===========================================================================
KLUBOVI:
KLUB
SENIORI
MLADEŽ
VETERANI
I HNL
500,00
80,00
50,00
II HNL i I MNL
400,00
60,00
40,00
III HNL i II MNL
300,00
40,00
30,00
IV HNL
250,00
35,00
25,00
JŽNL
200,00
30,00
20,00
IŽNL
150,00
25,00
15,00
II ŽNL + ŽNK + ŽMNL + ZBOROVI 100,00
20,00
10,00
10.00
__________________________________________________________________________
TRENER
TRENERI
Sve LIGE
200,00 kuna
__________________________________________________________________________
SUCI
DELEGATI
LIJEČNICI–MEDICINSKO OSOBLJE
DJELATNICI:
I HNL , II HNL
III HNL IV HNL
JŽNL
I i II ŽNL
INSTRUKTORI

NAZIV
PRVE REGISTRACIJE:
I HNL
100,00
II HNL
100,00
III HNL i II MNL
100,00
IV HNL
100,00
JŽNL
100,00
ŽMNL OST.LIGE (ŽEN NL)100,00

300,00
300,00
200,00
200,00
100.00
REGISTRACIJE

200,00
200,00
200,00
200,00

IGRALIŠTE
300,00+komisija
300,00+komisija
300,00+komisija
300,00+komisija
300,00+komisija
300,00+komisija

200,00
200,00
200,00
200,00

seniori
60,00
50,00
40,00
35,00
30,00
20,00

mladež
40,00
30,00
20,00
15,00
10,00
10,00

veterani

10,00

PRIJELAZI REG.:
PROMJENA
PONOVLJENI PREGLED seniori
mladež
veterani
______________
imena
igrališta
I HNL
500,00
500,00+komisija
80,00
55,00
II HNL i I HMNL
400,00
400,00+komisija
65,00
45,00
III HNL i MNL
300,00
300,00+komisija
50,00
35,00
IV HNL
250,00
250,00+komisija
40,00
30,00
OSTALE LIGE
200,00
200,00+komisija
35,00
25,00
25,00
ŽENSKA NL
ŽMNL
200,00
200,00+komisija
20,00
10,00
___________________________________________________________________________
UGOVORI
SPORAZUMI
BRISOVNICE
I
II
III
IV

HNL
150,00
80,00
Prema odluci IO HNS
HNL i I MNL
120,00
70,00
HNL i II MNL
90,00
60,00
HNL
70,00
55,00
ŽNL
60,00
50,00
ŽENSKA NL-a ŽMNL
50,00
40,00
____________________________________________________________________________
OSTALE CIJENE:
Zapisnik utakmice 1/3
150,00
pojedinačno
1/1
50,00
objave
registracija 1,00 kn
specijalistički. pregled
2,00
*****************************
pvc
2,00
Napomena: Na sve usluge osim članarina obračunava se PDV od 25% za sve
pravne osobe koje su prijavljene kao korisnici PDV
Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec s.r.
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Predsjednik IO NSZŽ-e
Nenad Črnko s.r.

Na temelju čl.38. Statuta NSZŽ Izvršni odbor NSZŽ na svojoj 05.sjednici
Održanoj 28.06. 2017. donio je slijedeće:
F I N A N C I J S K E
O D L U K E
za sezonu 2017/18
I KOTIZACIJE

JŽNL

I ŽNL

II ŽNL

seniori
6 000,00 kn
4 000,OO kn
juniori
2 000,00 kn
2 000,00 kn
kadeti
2 000,00 kn
2 000 00 kn
pioniri
1 200,00 kn
1 200,00 kn
mlađi pion. 1 200,00 kn
1 200,00 kn
limači(počet) 600,00 kn
600,00 kn
prstići
600,00 kn
600.00 kn
veterani
1 600.00 kn
**********************************
II TAKSE
seniori
juniori kadeti pioniri
sudac
pom. sudac
delegat
liječnik
supervizor
I ŽNL
sudac
pom. sudac
delegat
liječnik
supervizor
II ŽNL
sudac
pom. sudac
delegat
liječnik
supervizor
JŽNL

300
250
250
220
250
250
200
200
200
200
200
160
160
160
200

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

3
2
2
1
1

000,00
000,00
000 00
200,00
200,00
600,00
600,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

150
100
150
120

kn
kn
kn
kn

120
100
100
100

kn
kn
kn
kn

mlađi pioniri početnici(limaći)
prstići
120 kn
120 kn
100 kn
80 kn
80 kn
100 kn
100 kn
100 kn
100 kn

150
100
150
120

kn
kn
kn
kn

120
100
100
100

kn
kn
kn
kn

120
80
100
100

kn
kn
kn
kn

150
100
150
100

kn
kn
kn
kn

120
100
100
100

kn
kn
kn
kn

120
80
100
100

kn
kn
kn
kn

MALI NOGOMET : sudac 120.00 kn, drugi sudac 120.00 kn, delegat 120.00 kn
VETERANI :
sudac 250.00 (kad sudi sam) , 200.00 kn sudac, pom. sudac 120.00 kn
(kad sude trojica) delegat 150.00 kn
III TAKSE NA ŽALBE
1.Odluke natjecanja

I
II
I
II

2.Odluke disciplinskog suca

IV

3.Prigovor na registraciju igrača
4.Žalba na registraciju igrača
DOZVOLE ZA RAD
JŽNL
1.Predstavnik kluba
150,oo kn
2.Trener
200,oo kn
3.Pomočni trener
150,oo kn
4.Liječnik- fizioterapeut 100,oo kn
5.Rukovoditelj osiguranja 100.00 kn

stupanj
stupanj
stupanj
stupanj

seniori
I ŽNL
100,oo
150,oo
100,oo
100,oo
-

kn
kn
kn
kn

250,00 kn
700,00 kn
300,00 kn
800,00 kn
200,00 kn
500,00 kn
mladež
100,oo
150.oo
100.oo
50,oo
-

kn ZA
kn SVE
kn
kn LIGE

V NOVČANE KAZNE
Javne opomene
isključenje
seniori, juniori, kadeti
SVE LIGE
50,OO kn
100,00 kn
NS-a se mogu odreći prihoda u korist klubova.
VI NAKNADE ZA PRIJEVOZ vlastiti auto -služb. osobe i čl. vodstva natjecanja
-delegat 2,00 kn po kilometru
-dva suca 1,67 kn po kilometru
(kad putuju zajedno )
-tri suca 2,00 kn po kilometru
(kad putuju zajedno )
- pojedinačno sudac 2,00 kn po kilometru (ako je delegiran sam iz mjesta
stanovanja
VIII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec v.r.
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Predsjednik IO NSZŽ-e
Nikola Galešić s.r.

PROPOZICIJE NATJECANJA
ZA

MLAĐE UZRASNE KATEGORIJE NSZŽ-e

SEZONA 2017/2018

Kolovoz , 2017
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Temeljem članka 38. alineja 17 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 06. sjednici održanoj 29.08.. 2017 . godine, donio je:

PROPOZICIJE NATJECANJA NSZŽ-e

ZA MLAĐE UZRASTE u sezoni 2017/2018
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na području NSZŽ-e organizirat će se natjecanje mlađih uzrasnih kategorija: juniora, kadeta, pionira, mlađih
pionira , početnika ( limača) i prstića

Članak 2.
JUNIORI
Juniori klubova JŽNL-e , I i II ŽNL-a raspoređuju 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 3
Kadetska liga organizira se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e. Sastav liga utvrđuje se prije
početka sezone. Natjecanje ove lige organizira i vodi vodstvo JŽNL-e.

PIONIRI I MLAĐI PIONIRI
Članak 4.
Pioniri i mlađi pioniri podijeljeni su u I ligu sa 14 momčadi i dvije II ligu sa 13 momčadi . Sastav ovih liga
određuje IO NSZŽ-e i sastavni je dio ovih po završetku razigravaju za plasman. Natjecanje ovih liga vode
tijela JŽNL-e.

Članak 5.
Pioniri klubova I i II ŽNL-a raspoređuju se po središtima svog područja ,ako za to postoje uvjeti (najmanje 6
momčadi).Natjecanje ovih liga organiziraju i vode vodstva NS-a.

POČETNICI ( LIMAČI) - PRSTIĆI
Članak 6.
Natjecanje prstića i limača (početnika) organizira se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e.
Sastav liga utvrđuje se prije početka sezone. Natjecanjem ovih liga organizira i vodi se putem NSZŽ-e i NS-a.

Članak 7.
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 surađivati s
nogometnim instruktorima NSZŽ-e po odredbama pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.

UVJETI ORGANIZIRANJA NATJECANJA
Članak8.
Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu, prema utvrđenom kalendaru natjecanja, kroz dvije polusezone "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 9.
Kalendar natjecanja donosi IO NSZŽ, a raspored odigravanja utakmica utvrđuje povjerenik za natjecanja
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najkasnije 20 dana prije početka natjecanja. Skupine pionira i početnika natjecanje moraju završiti
najkasnije do početka razigravanja za prvaka sa ostalim ŽNS-a.
Članak 10.
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 11.
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.

ORGANIZACIJA UTAKMICA
Članak 12.
Organizacije utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje sukladno
pravilnicima, odlukama i ovim propozicijama. Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice
povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema odredbama DP 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 sve do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim
sredstvom.
Članak 14.
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, koje
je dužno doći na utakmicu najmanje 30 minuta prije početka iste ,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 15.
U ograđenom 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 16.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno neuljudno ponašanje i komentiranje sučevih odluka ,vrijeđanje
svojih ili protivničkih igrača. 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 17.
Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena za igru.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji zastupa
NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su na početku
natjecateljske sezone utvrđeni na listi delegata po IO NSZŽ-e.
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice.
Dužnosti i prava delegata su:
- da dođe na utakmicu 60 minuta prije početka
- da provjeri i zapisnički utvrdi kako je organizirana i pripremljena utakmica
- 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 koji su dužni nazočiti
30 minuta prije početka utakmice
- da obavi identifikaciju igrača uz nazočnost predstavnika klubova
- da se predstavnicima klubova i sucem sastavi zapisnik i izvještaj delegata
-da u ograđenom dijelu igrališta dozvoli nazočnost osobama upisanim u zapisnik utakmice
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-da po završetku utakmice uskladi sa sucem relevantne događaje i činjenice te ih unese u zapisnik utakmice
kojeg potpisuju sudac, delegat i predstavnici klubova
i izvještaj delegata kojeg potpisuju sudac i delegat

SUCI
Članak 19.
Utakmice lige NSZŽ-e juniora koje se vode u NS-a u pravilu sude tri suca , kadeta sude tri suca ,a
ostale kategorije sudi jedan sudac. Utakmicu mogu suditi suci sa liste suđenja određene lige. Za sve utakmice
suce određuje povjerenik za suđenje, koji su dužni doći 30 minuta prije početka utakmice i javiti se delegatu.

TRENERI
Članak 20.
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 ograđeni dio igrališta.

PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 21.
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 pripadajućim
ovlaštenjima
-da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica
- da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika utakmice te po izvršenom utvrđivanju
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 22.
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 rođenja igrača.
Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklađenih 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 23.
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 24.
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. U zapisnik utakmice
može biti upisano najviše sedam zamjenskih igrača koji se mogu zamijeniti tijekom utakmice i to :MLAĐI
PIONIRI – BEZ OGRANIČENJA , leteće zamjene
PIONIRI najviše sedam zamjena igrača
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Zamjena se može vršiti samo sa igračima koji su prije početka utakmice upisani u zapisnik .

Klubovi koji su prijavili druge momčadi za natjecanje mladeži mogu nastupati sa najviše pet(5)
izlaznih igrača u bilo kojoj kategoriji.
NASTUP IGRAČA PO UZRASTIMA
Članak 25.
Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člankom 49. PNN HNS-a.
PRSTIĆI igrači rođeni 01. 01. 2009. i mlađi do ŠEST godina na dan odigravanja utakmice

POČETNICI (LIMAČI) igrači rođeni 01.01.2007. i ako na dan utakmice nisu mlađi od osam
godina

MLAĐI PIONIRI igrači rođeni 01.01.2005. i mlađi do DESET godina na dan odigravanja
utakmice

PIONIRI igrači rođeni 01.01.2003. i mlađi do DVANAEST godina na dan odigravanja utakmice
KADETI igrači rođeni 01.01.2001. i mlađi do ČETRNAEST godina na dan odigravanja utakmice
(može i sa trinaest godina starosti uz specijalistički liječnički preglede)

JUNIORI igrači rođeni 01.01.1999. i mlađi do ŠESNAEST godina na dan odigravanja
utakmice (može i sa petnaest godina starosti uz specijalistički liječnički pregled)
Članak 26.
Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člankom 49 Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Na utakmicama mladeži mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdrastveno sposobni, što mora biti
upisano u sportsku iskaznicu ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdrastvene ustanove u kojoj je
objavljen pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest(6) mjeseci od dana upisa u sportsku
iskaznicu.

DRESOVI
Članak 27.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje. Ako su dresovi 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 poleđini dresa moraju biti vidljivi brojevi propisane veličine
(20x30x5 cm) a mogu se koristiti brojevi od 1 do 99.

UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 28.
Momčad koji pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po
jedan bod. Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika
između 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 utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim
susretima.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak,
odlučuje razlika između 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 između zainteresiranih klubova, i to :
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,
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- 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 29.
Napredovanje kod pionira i početnika utvrđuje 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 mlađim uzrasnim kategorijama primjenjivat će se
odredbe poštujući princip kvalitete i športskih rezultata.

SUSPENZIJE
Članak 30.
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 31.
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
Članak32.
Svaka liga ima povjerenika za natjecanje dok su ostala tijela zajednička za sve kategorije na području
gdje se vodi natjecanje.
Članak 33
Povjerenik za natjecanje vodi natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se primjenjuju u
natjecanju, raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice, registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i
žalbe na utakmicu u prvom stupnju, izrađuje 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 34.
Klubovi u natjecanju mlađih uzrasnih kategorija podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse)
- troškove vođenja natjecanja 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
četrnaest dana na žiro račun korisnika sredstava.

NAGRADE
Članak 35.
Prvaci liga dobivaju u trajno vlasništvo pehar i komplet medalja IO NSZŽ-e .

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije. Za tumačenje
propozicija nadležan je IO NSZŽ.
Članak 37.
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 38.
Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu NSZŽ-e i NS-a
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Zagreb. kolovoz 2017. godine

NOG. SREDIŠTIMA
Velika Gorica
Jastrebarsko
Samobor
Zaprešić
Vrbovec
Križ
Dugo Selo

PREDSJEDNIK NSZŽ-e
Nikola Galešić v.r.

Zagreb, 17.4.2018
Naš znak: D-31/17

Vaš znak:

IO na svojoj 06. Sjednici održanoj 28.08.2017. u Lukavcu donosi odluku :
DOPUNA ČLANKA 27. PROPZICIJA NATJECANJA MLADEŽI
JUNIORI
Igrači rođeni 01.01 1999. i mlađi do ŠESNAEST godina na dan odigravanja utakmice
(može i sa navršenih PETNAEST godina starosti uz specijalistički liječnički pregled)
U sezoni JESEN 2017/18 dozvoljava se nastup igračima rođenim do 31.12. 2002.
godine uz specijalistički liječnički pregled.
Ova dopuna odnosi se samo na klubove koji u natjecanju nemaju kategoriju KADETA
!!
Ostalo ostaje nepromijenjeno !!

Predsjednik NSZŽ-e
Nikola Galešić v.r.
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NS VRBOVEC
Celine 8., 10340 Vrbovec
OIB: 82174306153
www.ns-vrbovec.hr
e-mail: tpisacic1@net.hr / tajnik@ns-vrbovec.hr
tel/fax:01/2792-210

PREDMET: Komisija za registraciju igrača sjednic 10.04.2018 do 16.04.2018.

NS VRBOVEC
SJEDNICA 16.04.2018
NK "RUGVICA" RUGVICA
Josip Majić (NK Pajde -)
NK "DUGO SELO" DUGO SELO
Adam Jolić (Usv Stein Reinisch Allerheiligen/W. -)
NK "CROATIA" NOVA KAPELA
Bono Nadarević (Croatia Nova Kapela)

Članak
36/10
36/11
36/1

BRISANJA IGRAČA

Tajnik NS Vrbovec:
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Tomica Pisačić

HNS
Komisija za registraciju
g. Robert Uroić
robert.uroic@hns-cf.hr
NSZŽ

PROPOZICIJE NATJECANJA

JŽNL

SEZONA 2017/2018.

Zagreb, kolovoz 2017.
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Temeljem članka 38. 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 06 . sjednici održanoj
29.08. 2017. godine, donio je

PROPOZICIJE NATJECANJA
JEDINSTVENE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE za
2017/2018.god.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Jedinstvena županijska nogometna liga (u daljem tekstu JŽNL-a) u natjecateljskoj sezoni 2017/2018.
godine sastoji se od jedne skupine od 16 klubova.

Članak 2.
Sastav klubova po JŽNL-e utvrđen je Odlukom o sustavu natjecanja i sastavni je dio ovih
propozicija.
Članak 3.
Natjecanje organiziraju i vode tijela Izvršnog odbora utvrđena člankom 45. ovih Propozicija.
Članak 4.
Klubovi JŽNL-e u natjecanju moraju imati pored seniora i tri kategorije mlađih uzrasta.
Članak 5.
Natjecanje mlađih uzrasnih kategorija može se podijeliti po skupinama, ali ne manjim od po
osam momčadi.Propozicijama natjecanja mlađih uzrasnih kategorija utvrđuju se skupine i uvjeti
natjecanja.
Članak 6.
Ukoliko seniorska momčad u natjecateljskoj sezoni 2017/2018. 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 mlađih 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 utvrđenom 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 utvrđuje povjerenik
za natjecanja najkasnije 20 dana prije početka natjecanja.
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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 7 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 odgađa a povjerenik za natjecanje odrediti će novi termin za odigravanje
utakmice.

ORGANIZACIJA UTAKMICA
Članak 14.
Organizacije utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje
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 ili medicinsko osoblje, te vozilo i dežurnog vozača za slučaj prijevoza
unesrećenog
koji su dužni doči 30 minuta prije početka utakmice

- licenciranog rukovoditelja osiguranja i najmanje deset redara s vidljivom oznakom
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe
- pet ispravnih nogometnih lopti
- kompjuterski program 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 pića u bocama, limenkama i
staklenim ćašama. Po nalogu vodstva natjecanja klubovi su dužni omogučiti snimanje utakmice.
Članak 17.
U ograđenom 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 ili 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
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Članak 18.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno neuljudno ponašanje i komentiranje sučevih odluka kao
niti vrijeđanje svojih ili protivničkih igrača. 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.
Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena za igru.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 20.
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji
zastupa NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su na
početku natjecateljske sezone utvrđeni na listi delegata po IO NSZŽ. Prijedlog liste delegata podnosi
komisija za natjecanje na osnovu kriterija i prikupljenih podataka od vodstva natjecanja. delegata
Nogometnih središta. Lista delegata ne može se mijenjati i dopunjavati u tijeku natjecanja.
Ukupan broj delegata za JŽNL iznosi 2.delegata po klubu odnosno (32 delegata) plus pet delegata po
odluci IO NSZŽ-e. Dužnost delegata mogu obnašati osobe koje ispunjavaju uvijete po kriterijima za
obnašanje dužnosti delegata.
U slučaju da na utakmicu ne dođe 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 utakmica
- da pregleda i ispravnost športskih iskaznica i dozvola za rad službenih osoba
- da provjeri nazočnost liječnika (medicinskog osoblja ) koje je dužno doći 30 minuta prije početka
utakmice, 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 ograđenom dijelu igrališta dozvoli nazočnost osobama unjetim u zapisnik utamice
- da po završetku utakmice uskladi sa sucem relevantne činjenice i događaje te ih unese u zapisnik
utakmice koji potpisuju predstavnici klubova sudac i delegat i izvještaj delegata koji potpisuje sudac
i delegat te da ocijeni suce utakmice u kontroli suđenja 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 suđenju dostavi povjereniku za natjecanje. Delegat koji u svezi s obavljenjem
svoje dužnosti učini određene 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 suđenja ili kontrolor). Određivanje delegate obavlja se telefonski –faxom najkasnije tri
dana prije odigravanja utakmice.
SUCI
Članak 23.
Utakmice JŽNL-e mogu suditi suci sa liste za suđenje JŽNL-e. Listu na prijedlog komisije
nogometnih sudaca za natjecateljsku sezonu 2017./2018. verificira IO NSZŽ najkasnije osam dana
prije početka natjecanja po položenim normama te plaćenom članarinom za tekuću godinu. "A" lista
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broji do 28 sudaca, "B" listi broji do 16 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 utvrđena 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 suđenje za svako prvenstveno kolo određuje suce najkasnije 48 sati prije odigravanja
kola.
Sudac utakmice i prvi pomočni sudac delegira se sa "A" liste za suđenje JŽNL-e. Povjerenik za
suđenje djeluje sukladno Uputi o uvijetima , načinu i postupku određivanja sudaca, praćenju i analizi
suđenja 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 suđenju.
Članak 25.
Sudac je dužan doći na igralište jedan sat prije određenog 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 nedovoljno
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 suđenje
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
vođenje 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
ograđeni dio igrališta. U slučaju bolesti, kazne i drugih nepredviđenih 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
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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
pripadajućim ovlaštenjima
- da sudjeluje u utvrđivanju 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 događajima 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.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se saĉinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio
HNS.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehniĉke uvjete i osobu educiranu za pisanje zapisnika i izvještaja
utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).

U sluĉaju nemogućnosti korištenje Comet sustava klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti
na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik
ispuni pisaćim strojem ili raĉunalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Zapisnika utakmice piše se u prostoriji za pisanje zapisnika u nazočnosti predstavnika klubova,
suca i delegata. Zapisnik se sastavlja u pet primjerka: po jedan primjerak za klubove, jedan
povjereniku za natjecanje, jedan povjereniku za suđenje i jedan sucu.
Ukoliko se u podacima unjetim u zapisnik utvrde greške povjerenik za natjecanje će sukladno
Pravilniku o nogometnim natjecanjima (član 30.) 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.
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U drugim momčadima klubova prve i druge HNL-e mogu nastupiti najviše pet igrača
starjih od 21 godine . U zapisnik može biti upisano i više igrača starijih od 21 jedne godine ,
ali niti u jednom trenutku utakmice u igri ne može sudjelovati više od pet igrača starijih od
21 godine.
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 igrača
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 utvrđen je člankom 49. Pravilnika o nogometnim natjecanjima
HNS-a.
Na utakmicama JŽNL-e mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdrastveno sposobni, što
mora biti upisano u sportsku iskaznicu ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdrastvene
ustanove u kojoj je objavljen pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest(6) mjeseci od
dana upisa u sportsku iskaznicu.
Članak 34.
U koliko postoje opravdani razlozi da jedan klub na utakmicu dođe 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
poleđini dresa moraju biti vidljivi brojevi propisane veličine (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 određenog 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 izriče se
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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 prema DP HNS-a 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 utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova
odlučuje razlika između 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 utvrđuje na
osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je
zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između 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 između 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 , a moguče i drugo ili treće plasirani klub (ukoliko prvo plasirani odnosno
drugo plasirani iz bilo kojih razloga nemogu ) ulazi u IV NL-u “SREDIŠTE “-Zagreb a iz lige ispada
poslijedno plasirana klub , odnosno onoliko klubova koliko je potrebito nakon ulaska prvaka I
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ŽNL-e ISTOK i ZAPAD i klubova koji ispadnu iz IV NL-e SREDIŠTE ZAGREB liga broji 16
klubova.
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 početka natjecateljske
sezone 2018/2019 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 suđenje a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik povjerenika za
suđenje
- 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
- raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice
- registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju
- izrađuje tablice uspješnosti i predaje ih na objavu u službenom glasilu
- podnosi prijave disciplinskom sucu za počinjene prekršaje
- prati pojedine prvenstven utakmice prema vlastitom nahođenju
-organizira stručne sastanka s delegatima , obavlja ocjenu uspješnosti delegata, te im daje izravne
naputke
i objašnjenja u određenim 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, igrači, 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 NSZŽe.
-žalbe na disciplinsku odluku u prvom stupnju riješava disciplinska komisija IO NSZŽ-e
Članak 48.
Koordinaciju natjecanja svih 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 određenim pitanjima daje smjernice. Naročito brine za pravilno provođenje propozicija
i kalendara natjecanja. O uočenim propustima i problemima u natjecanju odmah izvještava IO
NSZŽ-e.

POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 49.
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Određuje suce za prvenstvene utakmice s liste verificiranih sudaca a u dogovoru sa vodstvom
natjecanja i sa viših lista. Vodi brigu o suđenju te prati uspješnost suđenja i analizira zapisnike i
ocjene o suđenju s utakmica. Ravnomjerno raspoređuje 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 suđenjem i daje prijedloge za kontrolu suđenja na
prvenstvenim utakmicama. Po završetku polusezone podnosi izvještaj IO NSZŽ.s listama uspješnosti.
Povjerenik donosi odluke u prvome stupnju na prigovore i žalbe na suđenje.
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 i komplet medalja IO NSZŽ a
najdiscipliniranija momčad dobije plaketu u trajno vlasništvo. 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 vođenja 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 četrnaest dana na žiro račun korisnika sredstava.

UVJETI ZA NATJECANJE JŽNL-e
A) STRUČNO PEDAGOŠKI NORMATIVI
Članak 53.
Klubovi JŽNL-e obavezni su ispunjavati slijedeće uvjete i 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 igrača 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
- tri kategorije mladeži 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 mlađim kategorijama sa zvanjem trener B kategorije (za juniore ili kadete)
treneri "C"kategorije( za mlađe 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
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-poligon za obuku mlađih 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 surađivati 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 , kadetska i pionirska 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 25.07.2017.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, ograđen punom ogradom visine najmanje 1,40 m sa
vanjske strane terena za igru te ograđen 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 NSZŽe.
Zagreb, kolovoz 2017. godine
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PREDSJEDNIK NSZŽ
Nikola Galešić v.r.

PROPOZICIJE NATJECANJA

I ŽNL
SEZONA 2017/2018.

Zagreb, kolovoz 2017.
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Temeljem članka 38.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 NSZŽ-e na svojoj 06. sjednici održanoj 29.08. 2017.godine donio je :

PROPOZICIJE

NATJECANJA

PRVE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2017./2018

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na temelju Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ, prvenstvo Prve Županijske nogometne lige u
natjecateljskoj sezoni 2017/2018. 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 utvrđen 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, te dvije momčadi mladeži.
I.O. će prema prijavama momčadi iste razvrstati u natjecanje po ligama NSZŽ-e ili NS-a.
Članak 4.
Za svaku natjecateljsku sezonu Izvršni odbor NSZŽ imenuje tijela za vođenje natjecanja .
Članak 5.

Ukoliko seniorska momčad u natjecateljskoj sezoni 2017/2018. 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 mlađih 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 utvrđenom kalendaru natjecanja, kroz dvije
polusezone "svaki sa svakim", jednom kao domaćin, jednom kao gost.
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Članak 8.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NSZŽ, a raspored odigravanja utakmica utvrđuju
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 7 .dana prije utakmice utvrđene 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 odgađa, a
povjerenik za natjecanje odredit će novi termin za odigravanje utakmice.
III ORGANIZACIJA UTAKMICA
Članak 12.
Organiziranju utakmica provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje 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,nazočnu najmanje 30 minuta prije početka utakmice, 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,
- kompjuterski program 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 vođenje 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
vrijeđanje svojih i protivničkih igrača.
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).
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Članak 16.
Isključeni igrač i udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena.
IV DELEGAT UTAKMICE
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu I ŽNL, povjerenik za natjecanje određuje 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 utvrđuje IO NSZŽ i raspoređuje ih po skupinama I ŽL
Delegati utakmice određuju 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 dođe 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 dođe na utakmicu 60 minuta prije početka utakmice
- da u nazočnosti predstavnika klubova utvrdi identitet igrača,
- da utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću 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 ograđenom 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 izvještaj delegata
(koji potpisuju sudac i delegat)te da ocijeni suce utakmice u kontroli suđenja i istu priloži uz zapisnik utakmice
(izvještaju koji zajedno sa izvještajem o suđenju i svim prilozima dostavlja u roku od 24. sata povjereniku za
natjecanje).
Delegat koji u svezi s obavljanjem svoje dužnosti učini određene 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 suđenje za
svako prvenstveno kolo određuje suce najkasnije 48 sati prije odigravanja kola.
Sudac utakmice i prvi pomočni sudac delegira se sa "A" liste za suđenje I ŽNL-e. Povjerenik za suđenje
djeluje sukladno Uputi o uvijetima , načinu i postupku određivanja sudaca, praćenju i analizi suđenja te
rangiranju sudaca.
Za sve prvenstvene utakmice određuje povjerenici za suđenje 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.
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Sudac utakmice obvezan je u izvještaju delegata upisati disciplinsku prijavu protiv igrača, 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 .Suci utakmice dužni su doči 60 minuta prije početka utakmice .

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 ograđeni dio igrališta. U slučaju bolesti,
kazne i drugih nepredviđenih 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 pripdajućim
ovlaštenjima,
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica. Predstavnik kluba dužan je
eventualne primjedbe ,zapažanja
o događajima 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 prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika utakmice, te svojim potpisom po izvršenoj
indetifikacji igrača 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 svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio
HNS.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehniĉke uvjete i osobu educiranu za pisanje zapisnika i izvještaja
utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).
U sluĉaju nemogućnosti korištenje Comet sustava klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na
raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni pisaćim
strojem ili raĉunalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Zapisnika utakmice piše se u prostoriji za pisanje zapisnika u nazočnosti predstavnika klubova, suca i
delegata. Zapisnik se sastavlja u pet primjerka: po jedan primjerak za klubove, jedan povjereniku za
natjecanje, jedan povjereniku za suđenje 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.
IX IGRAČI
Članak 23.
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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 pet igrača u jednoj momčadi. Zamjena se vrši samo sa igračima upisanim u zapisnik
utakmice.
Članak 24.
Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člank. 49.Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Na utakmicama I ŽNL-e mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdrastveno sposobni, što mora biti
upisano u sportsku iskaznicu ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdrastvene ustanove u kojoj je
objavljen pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest(6) mjeseci od dana upisa u sportsku
iskaznicu.
X UVJETI NATJECANJA
Članak 25.
Klub koji sudjeluje u natjecanju I ŽNL-e mora ispunjavati slijedeće minimalne ujvete :
- posjedovati kvalitetan travanati teren za igru dužine 90 metara, širine 60 metra, odvojen od gledališta
posebno ograđen 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 ograđeni 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 rukovođenje i normativne akte u skladu sa zakonom statutom i pravilima.
Klub mora imati osigurana novčana sredstva za uredno pripremanje, organiziranje i vođenje svih momčadi u
stalnom natjecanju.
Nogometni klub čije igralište ne ispunjava uvijete,po odobrenju I. O. NSZŽ-e može svoje utakmiceu određenom
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 utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika između
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 utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak,
odlučuje razlika između 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 između 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 stječu 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
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ŽNL-e ,ukoliko prvak ili drugo plasirani klub nemaju uvjete za JŽNL-u. U ligu ulaze dvije prvoplasirane
momčad iz II ŽNL-e ZAPAD u I ŽNL-u ZAPAD te dvije prvoplasirane momčadi iz II ŽNL-e ISTOK u I
ŽNL-u ISTOK ,(odnosno treće plasirana momčad ako prvo ili drugo plasirani ne ispunjavaju uvijete za I ŽNLu ) a iz lige obvezno ispada posljedne plasirani klub odnosno onoliko klubova koliko ispada iz JŽNL-e u
pojedinu skupinu I ŽNL-e da bi lige brojile po 16. klubova.
XII SUSPENZIJA
Članak 28.
Suspendirana momčad, po bilo kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu
nastupiti na javnoj utakmici (prijateljska, prvenstvena, kup), sve dok suspenzija traje.
Isto se odnosi na suspendirane igrače i službene osobe.

XIII TIJELA NATJECANJA
Članak 29.
Tijela za provođenje natjecanja su:
1. Povjerenik za natjecanje
2. Povjerenik suđenja
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,
- određuje 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 utvrđenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave disciplinskom sucu,
- prati pojedine prvenstvene utakmice prema vlastitom nahođenju,
- 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 određuje supervizora za praćenje utakmice,
- podnosi izvješća o svom djelovanju,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi Izvršni odbor NSZŽ.
Članak 31.
Povjerenuk za suđenje određuje suce s liste verificiranih sudaca,a na traženje vodstva natjecanja i s
viših lista. Ravnomjerno raspoređuje suce vodeći računa da ista sudačka trojka ne sudi dvije utakmice
uzastopno istom klubu. Predlaže kontrolu suđenja na prvenstvenim utakmicama.Po završetku polusezone i
prvenstva podnosi izvješće s listom najuspješnijih sudaca IO NSZŽ.Surađuje sa povjerenikom za suđenje
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, igrači, 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.
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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 određuje 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 koji propisuje DP HNS-a.
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 odmah po završetku utakmice,a i naknadu (taksu) najkasnije
četrnaest dana po odigranoj utakmici.
- troškove vođenja 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 i komplet medalja 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.
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Za sve što nije predviđeno 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 ,kolovoz 2017. godine
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Temeljem članka 37. alineja 14. Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke Županije, čl. 9 Pravilnika o
nogometnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog
saveza Zagrebačke županije, Izvršni odbor NSZŽ na svojoj 6. sjednici održanoj dana 29.08. 2017.
godine donio je:

PROPOZICIJE NATJECANJA
DRUGE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA SEZONU 2017/2018.
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na temelju Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ, prvenstvo II Županijske nogometne lige odvijat će se
u dvije lige.
- ZAPAD za klubove NS Jastrebarsko NS Samobor, NS Zaprešić (jedna liga sa 9 klubova)
- ISTOK za klubove NS Vrbovec, NS Križ, NS Velika Gorica i NS Dugo Selo (jedna liga sa 16
klubova)
Sastav klubova utvrđen je Odlukom o sustavu natjecanja, a sastavni su dio propozicija.
Članak 2.
Natjecanje organizira Izvršni Odbor NSZŽ a vode ga Nogometna središta prema Odluci IO NSZŽ-a
putem tijela za natjecanje.
Članak 3.
Klub koji se natječe u II ŽNL mora u natjecanju imati seniorsku i jednu momčad podmlatka (juniori
ili kadeti ili pioniri) Ako iz opravdanih razloga, klub ne može organizirati momčad podmlatka, isti
može igrati bez momčadi podmlatka ali ne može ostvariti napredovanje u viši stupanj natjecanja ako
u toj natjecateljskoj sezoni nema momčad podmlatka
Članak 4.
Za svaku natjecateljsku sezonu Izvršni odbor NSZŽ imenuje tijela za vođenje natjecanja.
Članak 5.
Ukoliko seniorska momčad u jednoj natjecateljskoj sezoni neopravdano ne nastupi na dvije
prvenstvene utakmice, prestaje joj pravo daljnjeg natjecanja u II ŽNL.
Članak 6.
Klubovi su obavezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima, koja se organiziraju na
području NSZŽ po odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS.
II UVJETI ZA ORGANIZIRANJE NATJECANJA
Članak 7.
Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu prema utvrđenom kalendaru natjecanja jednom
kao domaćin jednom kao gost u II ŽNL-i ISTOK , a trokružno u II ŽNL-i ZAPAD .
Članak 8.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NSZŽ, a raspored utakmica utvrđuje Povjerenik za
natjecanje najkasnije 20 dana prije početka natjecanja.
Članak 9.
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Utakmice se u pravilu odigravaju vikendom, a kalendarom natjecanja mogu se utvrditi i redovna kola
u tjednu. U interesu regularnosti dva zadnja kola prvenstva moraju 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 8 dana prije utakmice utvrđene po rasporedu.
Klub može zatražiti odgodu odigravanja utakmice na temelju članka 17. Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS.
Članak 11.
Ako se odlukom nadležnog organa zbog dana žalosti, zabrani odigravanje športskih priredbi ili se
utakmica ne može igrati zbog više sile (potres, poplava i sl.), onda se ta utakmica automatski odgađa, a
Povjerenik za natjecanje će odredit novi termin za odigravanje utakmice.
Članak 12.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje 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 je obvezan poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno odigra i
da se zaštite sve službene osobe i igrači za vrijeme odigravanja utakmice pa sve do njihovog
napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati:
-odgovarajuću medicinsku službu, koja treba biti nazočna na utakmici najmanje 15 minuta prije
početka, te vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog
- voditelja osiguranja i najmanje šest redara sa vidnim oznakama
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe
- tri ispravne i kvalitetne lopte
- pisaću mašinu (ili računalo), zapisničara i dovoljan broj zapisnika (obrazaca)
- podmirenje troškova službenih osoba
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih i ostalih pića u bocama, limenkama i
staklenim čašama.
Članak 14.
U natkrivenim kabinama za vrijeme utakmice na klupama mogu sjediti:
- predstavnik kluba ako ima dozvolu za rad (licencu)
- trener i pomoćni trener, ako ima dozvolu za rad (licencu) za vođenje te momčadi
- rezervni igrači u športskoj opremi a koji su upisani u zapisnik utakmice
- medicinska osoba s licencom
- delegat utakmice s iskaznicom
Članak 15.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno nešportsko komentiranje sudačkih odluka iz kabine, kao ni
vrijeđanje svojih i suparničkih igrača.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj crti igrališta radi davanja uputa
svojim igračima (1 metar lijevo i 1 metar desno od kabine i 1 metar od uzdužne crte igrališta).
Članak 16.
Isključeni igrač i udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena.
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III DELEGAT UTAKMICE
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu II ŽNL, Povjerenik za natjecanje određuje delegata koji zastupa
NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegat utakmice određuje se sa usvojene liste delegata II
ŽNL, a po potrebi i sa viših lista, vodeći računa o ravnomjernom rasporedu delegata u tijeku cijeloga
prvenstva.
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata obavit će sudac utakmice koji je obavezan
obaviti sve zadaće delegata sukladno PNN HNS-a i Propozicija natjecanja.
Prava i dužnosti delegata su:
- da na utakmicu dođe najmanje 60 minuta prije početka utakmice
- da utvrdi dali predstavnici klubova, treneri i medicinsko osoblje imaju odgovarajuću dozvolu za
rad
- da pregleda športske iskaznice i o eventualnim nepravilnostima izvijesti predstavnika kluba
- da utvrdi kako je klub domaćin proveo organizaciju utakmice
- da prije početka utakmice sastavi Zapisnik o utakmici u onom dijelu koji se odnosi na podatke o
utakmici, klubovima, popisu igrača, predstavnicima klubova, trenerima, sucima, osobama
osiguranja, te eventualnoj žalbi na uvjete natjecanja. Bez tako sastavljenog zapisnika utakmica ne
može započeti, a po započetoj utakmici nisu dozvoljene nikakve ispravke zapisnika. Zapisnik o
utakmici prije početka utakmice potpisuju oba predstavnika kluba.
- da u ograđenu dijelu igrališta nazočnost dozvoli samo službenim osobama uvedenim u zapisnik
utakmice.
- da po završetku utakmice sa sucem uskladi sve relevantne činjenice o utakmici, te ih unese u
Zapisnik o utakmici i (koje potpisuju predstavnici klubova, sudac i delegat) i u Izvještaj o utakmici
koje potpisuju sudac i delegat te da ocijeni suce utakmice na posebnom obrascu o kontroli suđenja
i istu priloži uz zapisnik utakmice koji zajedno sa izvještajem o suđenju i svim prilozima dostavlja
u roku 24 sata povjereniku za natjecanje.
- ostale zadaće koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje
Delegat koji učini određene propuste, bit će privremeno izostavljen od delegiranja, a u težim
slučajevima biti će protiv njega pokrenut disciplinski postupak.
Delegat će prije početka utakmice održati sastanak s predstavnicima klubova, sucima i
rukovoditeljem osiguranja u vezi organizacije utakmice. Delegat je obavezan odmah nakon odigrane
utakmice obavijestiti Povjerenika za natjecanje o rezultatu i eventualno spornim situacijama.
Također delegat je obavezan Povjereniku za natjecanje dostaviti i dopunsko izvješće ako je došlo do
povrede PNI, težih propusta u organizaciji utakmice ili drugih spornih situacija.
Članak 18.
Član vodstva natjecanja ne može biti na listi delegata za stupanj natjecanja u kojem obavlja tu
dužnost, te osobe koje pretežno obnašaju dužnost nadzora u sudačkoj organizaciji na području NSZŽ.
IV SUCI
Članak 19.
Utakmice II ŽNL mogu suditi suci sa liste II ŽNL, a prema potrebi i sa viših lista. Za sve prvenstvene
utakmice suce, određuje povjerenik za suđenje. Suci su dužni doći na utakmicu 60 minuta prije
početka utakmice.
V TRENERI
Članak 20.
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama ako ima dozvolu za rad (licencu) u
određenom klubu. Za vođenje seniorske momčadi trener mora imati zvanje trener nogometa a za
svaku momčad klub je dužan licencirati trenera.
Treneru koji nema dozvolu za rad, delegat utakmice neće dozvoliti ulazak u ograđeni dio igrališta.
VI PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 21.
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Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici, a što dokazuje dozvolom za
rad (licencom) koja je izdana od vodstva natjecanja za tu natjecateljsku godinu.
Prava i dužnosti predstavnika kluba:
- da se javi delegatu i sucima najkasnije 60 minuta prije početka utakmice
- da delegatu preda popis svih službenih osoba na utakmici, licence predstavnika kluba i trenera, te
sastav momčadi sa športskim iskaznicama igrača
- da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika, te svojim potpisom potvrdi sastav
momčadi
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica
- da brine o pristojnom ponašanju igrača i službenih osoba za vrijeme trajanja utakmice
- da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika i izvještaja delegata kojeg i potpisuje
Predstavnik kluba domaćina dužan je za vrijeme utakmice biti u blizini delegata, radi eventualnog
pružanja pomoći u otklanjanju nedostataka koji su smetnja normalnom odigravanju utakmice.
Za svaku momčad klub je dužan licencirati najmanje dva predstavnika kluba.
VII 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 tri primjerka: po jedan svakom klubu , a
jedan delegatu koji ih dostavlja Povjereniku za natjecanje.
Ako se u podacima unesenim u zapisnik utvrdi greška, Povjerenik za natjecanje će u skladu s PNN-a
(čl.30) izvršiti ispravak tako da zapisnik odgovara činjeničnom stanju.
VIII IGRAČI
Članak 23.
Svi klubovi II ŽNL obvezni su igrati sa svojom najboljom momčadi. Utakmica može započeti ako
jedna momčad nastupi sa najmanje sedam igrača. Ako za vrijeme igre jedna momčad ostane sa manje
od sedam igrača, sudac je dužan zaustaviti igru, te ukoliko momčad u roku od pet minuta ne može
igru nastaviti sa minimalno sedam igrača, sudac će utakmicu prekinuti. Na prvenstvenim utakmicama
II ŽNL može se tijekom igre zamijeniti najviše do pet (5) igrača u svakoj momčadi. Zamjena se vrši
samo sa igračima koji su upisani u zapisnik utakmice.
Članak 24.
Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člankom 49. PNN HNS-a.
Na utakmicama II ŽNL-e mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdrastveno sposobni, što
mora biti upisano u sportsku iskaznicu ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdrastvene
ustanove u kojoj je objavljen pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest(6) mjeseci od
dana upisa u sportsku iskaznicu.
IX UVJETI NATJECANJA
Članak 25.
Klub koji se natječe u II ŽNL-i mora ispunjavati slijedeće uvijete:
- posjedovati kvalitetan travnati teren za igru dužine 90 metara, širine 45 metara, ograđen ogradom
minimalne visine jednog metra udaljenom od uzdužne linije 2 metra, a od poprečne linije 3 metra.
- dvije prostorije za presvlaćenje gostujuće i domaće momčadi sa osiguranim tuševima i toplom
vodom
- prostoriju za presvlaćenje sudaca sa osiguranim tuševima i toplom vodom.
- prostoriju za pisanje zapisnika
- zaštitne kabine za delegata i pričuvne igrače
Klub mora osigurati novčana sredstva za uredno pripremanje, organiziranje i vođenje svih momčadi
u stalnom natjecanju.
Primjerak zapisnika o obavljenom pregledu terena za igru i službenih prostorija, od komisije za
pregled uvjeta natjecanja, mora biti vidno istaknut u prostoriji za pisanje zapisnika.
Nogometni klub čije igralište ne ispunjava uvjete, po odobrenju IO NSZŽ može svoje utakmice igrati
na drugom igralištu koje te uvijete ispunjava, a nalazi se na području NSZŽ.
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X UTVRĐIVANJE PLASMANA I OBNAVLJANJE LIGE
Članak 26.
Svaki klub koji pobijedi osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod.
Plasman se utvrđuje zbrojem utvrđenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika
između datih i primljenih zgoditaka. Kada dva kluba imaju isti broj i istu razliku zgoditaka, bolje
mjesto na ljestvici zauzima klub koji je postigao više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka
dijele mjesto koje im pripada. Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o prvaku ili utječe na prijelaz u
viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na
osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima. Plasman na dodatnoj pomoćnoj
ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika datih i
primljenih zgoditaka. Ako je zbroj datih i primljenih zgoditaka jednak, odlučuje veći broj postignutih
zgoditaka u gostima (kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih zgoditaka (kad
su u kombinaciji tri ili više kluba). Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se
odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova i to:
- dvije utakmice po dvostrukom bod 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.
Prvo i drugoplasirani klub (odnosno trećeplasirani klub, ako prvo ili drugoplasirani klub odustane od
ulaska u I.ŽNL iz bilo kojeg razloga) II.ŽNL-a direktno stječu pravo ulaska u I.ŽNL Zapad iz II
ŽNL-e Zapad odnosno u I.ŽNL Istok iz II ŽNL-e Istok.
Raspored skupina i način vođenja liga donosi IO NSZŽ.
XI SUSPENZIJA
Članak 28.
Suspendirana momčad, po bilo kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu
nastupiti na javnoj utakmici (prvenstvena, prijateljska, kup), sve dok suspenzija traje.
Isto se odnosi na suspendirane igrače i službene osobe.
XII TIJELA NATJECANJA
Članak 29.
Tijela za provođenje natjecanja su:
1. Povjerenik za natjecanje
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac
Svaki povjerenik ima zamjenika, za slučaj njegove spriječenosti.
Članak 30.
Povjerenik za natjecanje ima slijedeća prava i dužnosti:
- vodi natjecanje na osnovi propozicija i pravilnika koji se primjenjuje u natjecanju
- određuje 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, donosi konačnu tablicu uspješnosti
- na osnovi utvrđenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave disciplinskom sucu
- prati pojedine prvenstvene utakmice prema vlastitom nahođenju
- donosi prijedlog uputa za delegate, daje im izravne naputke i objašnjenja, te organizira edukaciju
delegata prije početka prvenstva
-utvrđuje listu uspješnosti delegata
- sudjeluje u izradi prijedloga propozicija i kalendara natjecanja
- podnosi izvješće o svom djelovanju
- obavlja i druge poslove koje mu odredi IO NSZŽ
Članak 31.
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Povjerenik za suđenje određuje suce s liste verificiranih sudaca, a u dogovoru sa vodstvom natjecanja
i sa viših lista. Ravnomjerno raspoređuje suce vodeći računa da ista sudačka trojka ne sudi dvije
utakmice istom klubu. Predlaže kontrolu suđenja na prvenstvenim utakmicama.
Po završetku polusezone i prvenstva podnosi izvješće sa listom najuspješnijih sudaca IO NSZŽ,.
Članak 32.
Disciplinski sudac rješava i donosi odluke u prvom stupnju o svim prekršajima koje su učinili klubovi,
igrači, suci, delegati i ostali športski djelatnici, a na osnovi Disciplinskog pravilnika HNS-a i kriterija
za rad disciplinskog suca.
Najmanje dva puta godišnje, o svojoj djelatnosti podnosi izvješće IO NSZŽ.
Članak 33.
Nadzor i koordinaciju II ŽNL-e provodi komisija za natjecanje IO NSZŽ.
XIII ŽALBE ZA ODIGRANE UTAKMICE
Članak 34.
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovi žalbe oštećenog kluba.
Žalba po svakoj osnovi mora se najaviti u roku od dva dana brzojavom, odnosno faksom, 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, nepravovaljano uložene, neobrazložene, netaksirane i
nedovoljno taksirane žalbe bit će odbačene.
Visina takse na žalbe određuje Izvršni odbor NSZŽ.
Članak 35.
Žalbe se rješavaju prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Članak 36.
Žalbe iz natjecanja, u prvom stupnju rješava Povjerenik za natjecanje.
Žalba na odluku iz prethodnog stavka podnosi se Komisiji za žalbe IO NSZŽ u roku od osam dana po
primitku pismene odluke.
Odluka Komisije za žalbe je konačna i mora biti donesena u roku od 15 dana.
Članak 37.
Na odluku Komisije za žalbe, klub ima pravo na zaštitu Pravilnika kod IO NSZŽ.
Članak 38.
Žalbe na utakmicu zadnja dva prvenstvena kola, moraju biti riješene u roku od 5 (pet) dana po
primitku žalbe.
XIV FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 39.
Klubovi II ŽNL-e podliježu obaveznom plaćanju slijedećih troškova:
- troškove vođenja natjecanja , klubovi podmiruju putem paušala-kotizacije za svaku polusezonu,
najkasnije osam dana prije početka natjecanja.
- delegatu i sucima utakmice, putne troškove odmah po završetku utakmice a naknade (takse)
najkasnije četrnaest dana po odigranoj utakmici
- klubovi plaćaju opomene i isključenja igrača
Sve novčane obaveze klubovi plaćaju neposredno nakon utakmice, preko žiro računa ili na žiro račun
Nogometnog Središta koje vodi natjecanje.
XV NAGRADE
Članak 40.
Prvaci II ŽNL Istok i Zapad u trajno vlasništvo dobiva pehar I komplet medalja Izvršnog Odbora
Nogometnog Središta koje vodi natjecanje.
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XVI ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Izmjene i dopune ovih Propozicija donose se po istom postupku kao i same Propozicije.
Članak 42.
Za sve što nije predviđeno 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 IO NSZŽ.
Članak 44.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu NSZŽ.

ZAGREB, kolovoz 2017. godine
PREDSJEDNIK NSZŽ
Nikola Galešić v.r.
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