Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Slavonski Brod, nadležan po čl. 8 i 9.
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS, na sjednici održanoj 12.07.2022. godine
donosi

PROPOZICIJE PRVENSTVENOG NATJECANJA SENIORA
PRVE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE
ZA NATJECATELJSKU 2022./2023.

OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA, KALENDAR NATJECANJA

Članak 1.
Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Brodsko – posavske županije (u daljnjem
tekstu: ŽNS), putem svojih tijela organizira i provodi prvenstveno natjecanje seniora 1.
Županijske nogometne lige (u daljnjem tekstu: I ŽNL) U natjecanju sudjeluju klubovi s
područja županije Brodsko-posavske.
Sjedište I. ŽNL je u Slavonskom Brodu, Ante Starčevića 18, email:znsavezbp@gmail.com, žiro račun kod Privredne banke Zagreb, Poslovna jedinica
Slavonski Brod broj HR2123400091100136700 poziv na broj 05 2208. Matični broj
1069080. OIB 04240220833.

Članak 2.
U natjecanju I. ŽNL u natjecateljskoj 2022./2023. godini sudjeluje 14 momčadi
seniora slijedećih nogometnih klubova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NK AMATER Slav. Brod
NK BATRINA Batrina
NK BUDAINKA KOLONIJA Slav. Brod
NK CROATIA Tisovac
NK GRANIČAR Slav. Šamac
HNK MLADOST Cernik
NK OMLADINAC Staro Topolje

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NK POSAVINA Velika Kopanica
NK SAPCI Sapci
NK SLAVEN Ljupina
NK SLAVONAC Gunjavci/Drežnik
NK SLOGA Jaruge
NK VINOGORAC Slav. Brod
NK ZVONIMIR Donja Vrba

Članak 3.
Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu, kroz sezonu (jesen – proljeće), po
sustavu svaki sa svakim, jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Članak 4.

Raspored parova utvrđuje se primjenom Bergerovih tablica, na temelju prethodno
izvlačenjem utvrđenih natjecateljskih brojeva pojedinih sudionika, prije početka natjecanja.
Utvrđeni termini u rasporedu natjecanja ne mogu se mijenjati izuzev u slučaju više
sile ili drugim nepredviđenim slučajevima. U tom slučaju Povjerenik za natjecanje može
izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola.
Ukoliko neki klub iz objektivnih razloga traži promjenu termina odigravanja utakmice
ili zamjenu domaćinstva za određeni termin, o istom odlučuje Povjerenik za natjecanje.

Članak 5.
Utakmice se igraju, u pravilu, u subotu ili nedjelju poslije podne prema rasporedu za
natjecateljsku godinu 2022/2023.
Utakmice posljednja dva kola igraju se istoga dana i u isto vrijeme ukoliko odlučuju o
prvaku ili ispadanju.
ORGANIZACIJA UTAKMICE – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 6.
Organizaciju utakmice provode klubovi domaćini i obavezni su je organizirati
sukladno Zakonu o javnim okupljanjima i sprečavanju nereda na športskim natjecanjima
Republike Hrvatske.
Klub domaćin isključivo je odgovoran za red i sigurnost prije, tijekom i nakon
utakmice.
Članak 7.
Klub domaćin treba delegatu, sucima i gostujućoj momčadi osigurati uvjete za
odigravanje utakmice, te poduzeti sve mjere za njihovu sigurnost prije, za vrijeme i nakon
utakmice do trenutka napuštanja stadiona, odnosno mjesta u kojem se odigrala utakmica.
U slučaju nastale štete klub domaćin oslobađa ŽNS svih zahtjeva za naknadu štete
nastale organizacijom utakmice.
Članak 8.
Igrališta na kojima se igraju utakmice I. ŽNL-e moraju biti registrirana od strane
nadležnog tijela ŽNS-a, a Rješenje o registraciji igrališta mora biti istaknuto na vidnom
mjestu u prostoriji u kojoj se sastavlja zapisnik o odigravanju utakmice. Klub ne mora biti
vlasnik istog, već ga može koristiti (Ugovor o najmu).
Članak 9.
Svi klubovi koji sudjeluju u natjecanju I. ŽNL obavezni su imati prijavljenu
najmanje jednu mlađu kategoriju.
Klub koji ne ispunjava uvjete iz ovog članka automatski seli u najniži rang
natjecanja.
Klub koji planira ići u veći stupanj natjecanja mora imati prijavljene najmanje
dvije (2) mlađe kategorije u tekućoj sezoni.

Članak 10.
Svi klubovi dužni su vodstvu natjecanja na Plenumu klubova prijaviti, u pismenoj
formi, boju dresova i čarapa u kojima će se natjecati kao domaćini. Sve utakmice klub
domaćin igra u svojoj boji, a gostujući klub dužan se tome prilagoditi.
Članak 11.
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60 minuta prije odigravanja seniorske utakmice, obvezno će se održati sastanak
pred utakmicu.
Sastanku su obvezni prisustvovati delegat, suci utakmice, službeni predstavnici
momčadi i rukovoditelj osiguranja. Sastankom rukovodi delegat utakmice.
Za utakmicu, delegat sastavlja Zapisnik pred utakmicu i Zapisnik o utakmici. Zapisnik
o utakmici sastavlja se u COMET sustavu HNS-a.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu osposobljenu za
pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu COMET (http://comet.hnscff.hr)
U slučaju nemogućnosti korištenja Comet sustava klub domaćin obvezan je delegatu
utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice
i osigurati da se zapisnik sastavi pisaćim strojem ili računalom, kao u pružiti svu
neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Klub domaćin mora osigurati ispravan PC uređaj, printer i mogućnost spajanja na
internet. Sva dokumentacija o odigranim utakmicama mora biti pisana PC uređajem. U
slučaju kvara PC uređaja klub domaćin mora osigurati pisaći stroj. U slučaju kvara interneta
zapisnik se mora pisati na PC uređaju.
Zapisnik o odigranoj utakmici sastavlja se u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih se
dva dostavljaju rukovodstvu natjecanja, jedan primjerak se daje gostujućoj momčadi, a jedan
ostaje domaćinu. U slučaju da se dokumentacija o utakmici piše pisaćim strojem original
Zapisnika o utakmici dostavlja se rukovodstvu natjecanja, prva kopija daje se gostima, a
druga kopija ostaje domaćinu. Zapisnik o odigranoj utakmici moraju potpisati
predstavnici klubova, sudac i delegat. Kapetan momčadi može potpisati zapisnik ako klub
nema svoga predstavnika kluba.
U slučaju da se u zapisniku o odigranoj utakmici ustanovi greška, postupa se po
službenoj dužnosti, temeljem zahtjeva kluba, upućenog Povjereniku za natjecanje. Zahtjev
se šalje u roku 24 sata po odigranoj utakmici. Ispravak se vrši usporedbom podataka u
zapisniku s podacima sudaca i delegata utakmice, a mora se obaviti prije odigravanja
narednog kola. Ispravak mora biti objavljen u službenom glasilu ŽNS-a ili na oglasnoj ploči.
Klub mora voditi evidenciju opomenutih i isključenih igrača, te izrečenih vremenskih kazni.
Članak 12.
Svaki klub mora odrediti predstavnika kluba koji će ga predstavljati na utakmici.
Predstavnik kluba, najkasnije 45 minuta prije početka utakmice, delegatu utakmice predaje
sastav momčadi i sportske iskaznice igrača i trenera kao i dozvolu za rad trenera.
Predstavnik kluba može prisustvovati kod upisivanja podataka u zapisnik utakmice (svojim
potpisom to potvrđuje) i sudjeluje u možebitnoj identifikaciji igrača.
Predstavnik kluba domaćina dužan je na sastanku pred utakmicu delegatu utakmice
predati:
1) Prijavu o javnom okupljanju izdanu od nadležne Policijske uprave koja sadrži:
-ime i prezime rukovoditelja osiguranja sa OIB-om te sa važećom licencom koju izdaje
nadležna PU.
- popis redara ili zaštitara
2) Ime i prezime vlasnika i registracijski broj odgovarajućeg vozila za slučaj hitne potrebe
kao i
zamjenskog vozila Promjena osobe predstavnika kluba za vrijeme utakmice nije
dozvoljena.
Sve službene osobe kluba ne smiju biti mlađe od 18 godina niti sudjelovati u natjecanju
kao aktivni suci i delegati.
Službene osobe kluba ne mogu biti osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili su
bile kažnjavane pravomoćnom presudom za počinjeno kazneno djelo iz čl. 68/st.1,2. Statuta
ŽNS BPŽ.
Članak 13.
Za odigravanje utakmice klub domaćin je dužan osigurati:
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-

propisno uređen teren sukladno Pravila nogometne igre
najmanje pet (5) ispravnih lopti
u slučaju da se utakmica igra snijegom pokrivenim terenom, loptu moraju biti crvene
dovoljan broj dodavača lopti u športskoj opremi koja se bojom razlikuje od svih
sudionika utakmice
ispravan PC uređaj (pisaći stroj), printer, pristup internetu, elektronsku poštu (e-mail)
klub domaćin je dužan osigurati osobu za pisanje zapisnika u COMET sustavu

-

Članak 14.
Za vrijeme odigravanja utakmice nije dozvoljeno prodavanje ni konzumiranje
alkoholnih pića niti ostalih pića u staklenoj ambalaži sukladno Zakonu o sprečavanju nereda i
Zakona o javnom okupljanju RH. U slučaju nepridržavanja ili incidenta gore navedenog
pokrenut će se Disciplinski postupak protiv organizatora.
Članak 15.
Za propuste u organizaciji utakmice ili zbog bilo kojeg incidenta, klub može biti
kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, a posebno u ovim
slučajevima:
- ako ne osigura dovoljan broj redara ili zaštitara s odgovarajućom oznakom
- ako ne osigura besplatan ulaz u igralište za gostujuću momčad ( igrači i službene
osobe )
- ako na vrijeme ne osigura propisno pripremljen teren za igru
- ako ne osigura ispravni PC uređaj (pisaći stroj), printer, mogućnost spajanja na internet
- ako nema dovoljan broj dodavača lopti
- ako treneri momčadi nemaju važeću licencu za rad i akreditaciju instruktora ŽNS koju
moraju vidljivo istaknuti za vrijeme odigravanja utakmice.
- ako ne osiguraju najmanje tri ispravne lopte
- ako predstavnik kluba nema vidljivo istaknutu licencu od strane Saveza za vrijeme
odigravanja utakmice
- ako nije prijavio javno okupljanje
- ako ne osigura toplu vodu za tuširanje za igrače i suce
- ako ne osigura osvježavajući napitak za suce prije, za vrijeme i nakon utakmice

-

-

Članak 16.
U ograđenom dijelu igrališta, a izvan terena za igru, mogu biti:
delegat utakmice
predstavnik kluba sa akreditacijom koju mora vidljivo istaknuti za vrijeme odigravanja
utakmice
pričuvni igrači u športskoj opremi
trener sa akreditacijom trenerske organizacije koju mora vidljivo istaknuti za vrijeme
odigravanja utakmice
liječnik kluba sa akreditacijom koju mora vidljivo istaknuti za vrijeme odigravanja
utakmice
fizioterapeut sa licencom koju mora vidljivo istaknuti za vrijeme odigravanja utakmice
vozač dežurnog vozila za hitne potrebe
dovoljan broj dodavača lopti

Članak 17.
Na klupama za pričuvne igrače za vrijeme trajanja utakmice mogu se nalaziti:
pričuvni igrači u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice
trener i pomoćni trener sa akreditacijom trenerske organizacije koju mora vidljivo
istaknuti za vrijeme odigravanja utakmice
liječnik kluba sa akreditacijom koju mora vidljivo istaknuti za vrijeme odigravanja
utakmice
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-

fizioterapeut kluba sa licencom koju mora vidljivo istaknuti za vrijeme odigravanja
utakmice
službeni predstavnik kluba sa licencom koju mora vidljivo istaknuti za vrijeme
odigravanja utakmice

Članak 18.
Isključeni igrač ili odstranjena službena osoba mora napustiti ograđeni dio
nogometnog igrališta.
Za vrijeme utakmice, iz tehničkog prostora, zabranjeno je komentiranje sudačkih
odluka, vrijeđanje svojih, suparničkih igrača i gledatelja, te ostalih službenih osoba kao i
konzumiranje alkoholnih i duhanskih proizvoda.
U svakom trenutku za vrijeme trajanja utakmice u tehničkom prostoru može stajati
samo licencirani trener i davati upute. Delegat i suci utakmice odgovorni su za ponašanje
službenih osoba u tehničkom prostoru.
PRAVO NASTUPA
Članak 19.
U momčadi seniora imaju pravo nastupa igrači koji su navršili 17 godina života i koji
su temeljem ispravno izvršene i objavljene registracije stekli pravo nastupa. Pravo nastupa
imaju i igrači sa navršenih 16 godina života, ako posjeduju specijalistički liječnički pregled i
uz športsku iskaznicu imaju propisani obrazac ovjeren od medicinske ustanove i saveza.
Svi klubovi utakmicu moraju započeti sa najmanje dva (2) igrača mlađa od 22 godine.
Pod takvim igračem smatra se igrač koji na dan 1.7.2022. nije bio stariji od 22 godine (rođen
1.7.2000. i kasnije). Igrača do 22 godine može zamijeniti samo igrač do 22 godine u prvom
poluvremenu utakmice. Mlađeg igrača u prvom poluvremenu može zamijeniti i stariji igrač
ukoliko nakon zamjene u igri ostaju najmanje dva igrača starosti do 22 godine, inače ta
odluka kluba će biti sankcionirana od strane Disciplinskog suca prema Disciplinskom
pravilniku HNS-a i Odluci IO ŽNS BPŽ-e.
Pravo nastupa utvrđuje delegat, prije početka utakmice, uz nazočnost predstavnika klubova,
a na završetku igre za one igrače i pričuvne igrače koji nisu stigli na početak utakmice.
Sastav momčadi pismeno se potvrđuje u Zapisniku utakmice prije početka utakmice od
predstavnika klubova.
U natjecanju I ŽNL, dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana na utakmici.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih
je jedno hrvatsko i državljani neke od članica Europske unije i Europskog ekonomskog
prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije
ušao u igru.
Igrač ne može u istom danu nastupiti na dvije utakmice.
Ako je određeno ponovno odigravanje utakmice, pravo nastupa imaju oni igrači koji
na taj dan imaju pravo nastupanja.
Automatsku zabranu nastupanja radi tri javne opomene igrač održava na prvoj narednoj
prvenstvenoj utakmici. Jedna ili dvije javne opomene ne prenose se u sljedeću natjecateljsku
godinu. Javne opomene posebno se vode za prvenstveno, a posebno za kup natjecanje.
Igrač koji dobije treću javnu opomenu u prvenstvu, automatsku kaznu izdržava na prvoj
narednoj prvenstvenoj utakmici (isto vrijedi i za kup natjecanje).
Javne opomene igrača juniora, koji istovremeno nastupa za seniore, vode se odvojeno, a
takav igrač automatsku kaznu zabrane nastupa (treća javna opomena) izdržava samo u
momčadi u kojoj je dobio tri javne opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice igrač nije izdržao ako
je njegova momčad utakmicu predala bez borbe (par forfe), kao i ako nije nastupio na
utakmici koja je prekinuta prije isteka najmanje 80% vremena predviđeno za utakmicu, kao i
ako je utakmica poništena i određeno njeno ponovno igranje. Igrač momčadi koja je dobila
utakmicu bez borbe izdržao je automatsku kaznu zabrane jedne prvenstvene ili kup
utakmice.
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Igraču junioru, koji istodobno nastupa za seniorsku momčad, kazna se obračunava
prema momčadi u kojoj je nastupio kada je učinio prekršaj, s tim što sve vrijeme dok traje
kazna ne može nastupati ni na utakmicama druge momčadi. Iznimno, ukoliko je igrač učinio
prekršaj nastupajući za seniorsku momčad, za sve vrijeme dok traje kazna u seniorskoj
momčadi, može nastupati za momčad juniora, ali mu se te utakmice ne uračunavaju u
kaznu.
Klub mora voditi evidenciju opomenutih i isključenih igrača, te izrečenih
vremenskih kazni.

Članak 20.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Ukoliko igrač ima zabranu zbog tri opomene i odlukom Disciplinskog suca (komisije)
određen broj utakmica, igrač prvo izdržava kaznu nastalu zbog tri opomene, a potom
izdržava kaznu zabrane igranja određenog broja prvenstvenih i kup utakmica.
Igrač koji nastupa za različite dobne kategorije, a bude isključen na nekoj od utakmica
primijenit će se odredbe čl. 17 i 18. DP HNS-a.
Sve ostale odredbe u svezi automatske suspenzije sukladne su čl. 21 DP-a HNS-a.
Članak 21.
Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju imati uredno
upisan nalaz o zdravstvenoj sposobnosti u COMET sustavu i moraju posjedovati
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, odnosno zdravstvenoj
sposobnosti.
Klub je odgovoran za valjanost unosa liječničkog pregleda u Comet sustav.
Na utakmicama I. županijske nogometne lige mogu nastupiti samo oni igrači koji su
proglašeni zdravstveno sposobni.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa .
Specijalistički liječnički pregled igrača vrijedi šest (6) mjeseci i važeći je jedino u
slučaju ako je ovjeren od strane ovlaštenog liječnika i saveza.
Izuzetno, igrač u nedostatku sportske iskaznice, osobne iskaznice ili putovnice, može
nastupiti na utakmici uz predočenje dokaza o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti, s tim da je
dužan najkasnije 15 minuta nakon završetka utakmice predočiti valjani dokument u svrhu
osobne identifikacije.
Igrač bez potvrde o zdravstvenoj sposobnosti ne može biti upisan u Zapisnik o
utakmici te nema pravo nastupa.
DRESOVI
Članak 22.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje.
Ako su dresovi ili čarape iste ili slične boje, dresove ili čarape će promijeniti gostujuća
momčad, ukoliko domaća momčad nastupa u dresovima ili čarapama prijavljene boje.
U slučaju da gostujuća momčad nema dresove ili čarape drugačije boje, domaća
momčad dužna je posuditi dresove ili čarape gostujućoj momčadi. U tom slučaju gostujuća
momčad dužna je nadoknaditi troškove nastale pranjem posuđene opreme i sve druge
nastale štete (nestanak, potrgani dres i dr.). Na poleđini dresova moraju imati vidljive brojeve
od 1 do 99 propisane veličine 25x35x5.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Članak 23.
O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi, igrači, suci, delegati, treneri i ostali

6

djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac na osnovu Disciplinskog pravilnika
HNS-a i cjenika kazni prema klubovima po Odluci IO ŽNS BPŽ-e.

RUKOVODSTVO NATJECANJA
-

Članak 24.
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za određivanje sudaca
Disciplinski sudac
Komisija za žalbe ŽNL-e
Članak 25.
Tijela natjecanja imenuje Izvršni odbor ŽNS za svaku natjecateljsku godinu. Tijela za
natjecanje za svoj rad i odnos odgovorni su Izvršnom odboru, koji ih u slučaju
nepravilnosti, kršenja i nepridržavanja pravilnika HNS-a i odluka Izvršnog odbora ŽNS-a
ili potrebe, može zamijeniti i tijekom natjecanja.
Izvršni odbor ŽNS-a može odrediti i drugačije rukovođenje pojedinom županijskom
nogometnom ligom ili svim ligama, ukoliko ocjeni da će drugačiji način biti korisniji za
nogometnu organizaciju i sigurnost.
Povjerenik za natjecanje objedinjava rad tijela natjecanja, piše zapisnike povjerenika,
obavijesti, naloge za suce, objedinjava izvješća, šalje poštu klubovima, izvještava suce i
delegate o njihovim dužnostima brzoglasom i putem internet stranice te obavlja i ostale
poslove vezane za natjecanje, a za koje ga ovlasti Izvršni odbor.

POVJERENIK ZA NATJECANJE

-

Članak 26.
Povjerenik za natjecanje:
rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim aktima HNS-a koji
se primjenjuju u natjecanju,
određuje delegate za utakmice s liste delegata I ŽNL i viših lista,
izrađuje listu uspješnosti delegata prema kriterijima za ocjenjivanje delegata,
registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom
stupnju,
vodi tablicu natjecanja seniora,
vodi natjecanje kroz COMET sustav,
utvrđuje satnicu početka utakmica te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,
prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
donosi upute o vršenju dužnosti delegata na utakmici,
sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
ne može obnašati dužnost delegata u I ŽNL,
podnosi izvješće o provođenju natjecanja,
obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela ŽNS-a, temeljem odluke u ŽNS BPŽ-e.
POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA

-

Članak 27.
Povjerenik za određivanje sudaca:
određuje suce za utakmice I ŽNL-a,
sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
analizira zapisnike s utakmice i izvješća o suđenju,
odgovara pismeno na prigovore i žalbe u svezi sa suđenjem,
podnosi prijave i sudjeluje u analizi prijava, prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem,
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-

izrađuje i daje izvješće o suđenju,
utvrđuje rang listu sudaca prema kriterijima za rangiranje sudaca HNS-a,
ne može obnašati dužnost delegata u I ŽNL,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Izvršni odbor ŽNS.
DISCIPLINSKI SUDAC

Članak 28.
Disciplinski sudac:
- rješava i donosi odluke u prvom stupnju o svim prekršajima koje su učinili klubovi, igrači,
treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici I ŽNL, a u skladu s Disciplinskim
pravilnikom HNS-a,
- prati tijek natjecanja i ukoliko utvrdi nepravilnosti, postupa po službenoj dužnosti i
inzistira na poštivanju akata ŽNS-a i Pravilnika HNS-a,
- vodi evidenciju javnih opomena i automatskih zabrana nastupa igrača,
- pokreće disciplinski postupak temeljem prijava i izvješća,
- o svome radu podnosi izvješće IO i Plenumu klubova I ŽNL
- ne može obnašati dužnost delegata na I ŽNL,
KOMISIJA ZA ŽALBE
Članak 29.
Komisija za žalbe ima pet članova, s tim da u vijeću ne mogu sudjelovati predstavnici
zainteresiranih klubova ili zainteresiranih liga ŽNS-a. O sastavu vijeća odlučuje predsjednik
komisije.
Rješava u drugom stupnju sve žalbe po Pravilniku o nogometnim natjecanjima HNS-a,
Disciplinskom pravilniku HNS-a, Pravilniku o registraciji klubova i igrača HNS-a kao i ostalim
aktima ŽNS-a.
Odluke Komisije za žalbe su konačne.
Komisija o svom radu podnosi izvješće IO ŽNS-a.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 30.
Za prvenstvene utakmice Povjerenik za natjecanje određuje delegata koji zastupa
rukovodstvo natjecanja i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegat na utakmicu dužan je doći najkasnije jedan sat prije početka utakmice uredno
odjeven i vrhovni je nadzornik na sastanku pred utakmicu koji počinje 45 min prije početka te
utakmice.
Delegat je dužan izvršiti kontrolu i ispravnost službenih prostorija kluba (svlačionica)
prije i nakon odlaska momčadi iz prostorija. Sve nepravilnosti dužan je unijeti u zapisnik o
utakmici.
Delegat treba napraviti zapisnik u COMET sustavu, a domaćin treba osigurati osobu
za pisanje zapisnika u COMET-u.
Delegat (sudac) prije početka utakmice MOŽE izvršiti identifikaciju igrača uz prisustvo
službenih predstavnika oba kluba. Delegat je dužan, ODMAH po završetku utakmice,
porukom javiti rezultat utakmice povjereniku za natjecanje.
Delegat je dužan kompletno izvješće s utakmice sastaviti odmah nakon završetka
utakmice uz prisustvo predstavnika oba kluba i suca utakmice.
Delegat je obavezan nakon utakmice održati sastanak sa sucima gdje će izvršiti
analizu utakmice. Analizu utakmice sa sucima delegat je obavezan, u pravilu, održati u
službenim prostorijama kluba, a mogu se dogovoriti i drugačije ako to situacija nalaže.
U slučaju potrebe, ovlašteno tijelo može zatražiti i posebno dopunsko izvješće od
službenih osoba utakmice.
Kompletan zapisnika u dva primjerka delegat dostavlja Povjereniku za natjecanje u
roku 24 sata nakon završetka utakmice u službenim prostorijama ŽNS BPŽ.
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Po primjerak zapisnika s utakmice, u skladu sa čl.11, st.4. ovih Propozicija, delegat
uručuje predstavnicima klubova odmah nakon zaključenja zapisnika.
Delegat koji se u svezi obnašanja svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ne provodi
zaključke i odluke nadležnog tijela ili koji pokaže nedovoljno poznavanje propozicija
natjecanja i pravila nogometne igre, bit će izostavljen s jednog ili više određivanja, a može se
protiv njega pokrenuti i disciplinski postupak ili neće biti predložen na listu delegata za
slijedeću natjecateljsku sezonu. Za utvrđivanje nepravilnosti iz obnašanja dužnosti delegata
odgovoran je Povjerenik za natjecanje.
Delegat je obavezan izvršiti i druge poslove koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.

SUCI UTAKMICE
Članak 31.
Za suđenje prvenstvenih utakmica suce određuje Povjerenik za određivanje sudaca ŽNS
BPŽ-a.
Članak 32.
Suci su u obvezi na utakmicu doći jedan sat prije početka iste, pregledati pripremljenost
terena za igru i sudjelovati na sastanku koji počinje 45 min. prije utakmice.
Suci su u obavezi da na utakmicu dođu uredno odjeveni. Sudac je obavezan Zapisnik
o odigranoj utakmici svojeručno potpisati.
Suci su obavezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih
djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i nakon utakmice.
Suci su obvezni, u pravilu, sudjelovati na analizi utakmice sa delegatom nakon
odigrane utakmice, koju će održati u službenim prostorijama kluba, a mogu se dogovoriti i
drugačije ako to situacija nalaže.
Članak 33.
Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice ne dođe na igralište u vrijeme
određeno za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i
prvog pomoćnog suca, utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac.
Ako na utakmicu ne dođe niti sudac ni pomoćni suci, klubovi će se pismeno
sporazumjeti da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca toga ili višega ranga.
U slučaju da klubovi ne postignu sporazum o izboru suca, delegat utakmice će
odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi utakmicu, što treba i zapisnički konstatirati.
U slučaju da nema nazočnih ispitanih sudaca utakmica se neće odigrati, što treba i
zapisnički konstatirati.
Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava uputa
nadležnog tijela i koji ne pokaže dovoljno poznavanje pravila nogometne igre ili propisa HNSa u svezi s nogometnim natjecanjem, bit će izostavljen s jednog ili više kola prvenstvenih
utakmica, a u ponovljenom i težem slučaju pokrenut će se disciplinski postupak ili neće biti
predložen na listu sudaca za slijedeću natjecateljsku sezonu. Za utvrđivanje nepravilnosti iz
obnašanja dužnosti odgovorna je Povjerenik za određivanje sudaca.

NOGOMETNI TRENERI
Članak 34.
Trener mora biti nazočan u ograđenom dijelu terena za igru sa važećom
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licencom i vidljivo istaknutom akreditacijom. Klub koji neće imati nazočnog trenera sa
važećom licencom, tretirati će se kao klub koji je nastupio bez trenera te će se sukladno čl.
93 DP HNS pokrenuti disciplinski postupak protiv kluba.
Trener momčadi koja se natječe u I. županijskoj ligi mora posjedovati
minimalno UEFA B licencu.
Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti prisutnost u
ograđenom dijelu igrališta.
Iz tehničkog prostora upute momčadi može davati samo trener.
Treneri ne mogu kao igrači nastupati na javnim utakmicama svojih klubova, niti
klubova koji igraju u istom ligaškom natjecanju kao njihov klub. Protiv kluba koji
nastupa s trenerom kao igračem na javnim utakmicama bit će pokrenut disciplinski
postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

IGRAČI, NAJMANJI BROJ I ZAMJENE
Članak 35.
Utakmica može započeti ako jedna momčad ima najmanje sedam igrača.
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice, mogu naknadno ući u igru, sve do kraja
utakmice, na način predviđen pravilima nogometne igre, ukoliko su prije početka upisani u
zapisnik kao igrači ili zamjenski igrači.
Tijekom utakmice mogu se izvršiti najviše (5) pet zamjena igrača a u zapisnik
utakmice se može upisati najviše sedam zamjenskih igrača. Svaki klub može vršiti zamjene
igrača u (5) pet navrata.
Članak 36.
Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane s manje od sedam igrača sudac je dužan
prekinuti igru. Ukoliko momčad nije u mogućnosti da u roku od pet minuta nastavi igru s
minimalnim brojem igrača sudac je dužan trajno prekinuti utakmicu. Klub će se kazniti
temeljem DP HNS i odluka IO ŽNS.
NENASTUPANJE NA UTAKMICI STALNOG NATJECANJA
Članak 37.
Ako u roku od petnaest minuta, od vremena određenog za početak utakmice, ne
nastupi jedna od momčadi s potrebnim brojem igrača, sudac će obavijestiti kapetana
momčadi koja je prisutna, da se utakmica neće odigrati i to će unijeti u zapisnik utakmice.
Izuzetno, u slučaju da momčad nije mogla nastupiti uslijed više sile, sudac će
pričekati nešto duže, vodeći računa da se utakmica može završiti na vrijeme.
Povjerenik za natjecanje registrirat će utakmicu po službenoj dužnosti s 3-0 (bez
borbe) ukoliko utvrdi da je nedolazak na utakmicu neopravdan.
Klub koji neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja, dužan je
nadoknaditi štetu drugom klubu u visini 2000 kuna.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE I POSLJEDICE
Članak 38.
Suspendirani klub ne smije nastupiti na javnim utakmicama i biti organizator turnira
sve dok traje suspenzija.
Utakmice koje se trebaju igrati u vrijeme suspenzije, zbog neizvršavanja pravomoćnih
odluka nadležnog organa ili neizvršavanja nespornih obaveza nastalih iz natjecanja
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predviđenih propozicijama, registrirat će se 3-0 ( bez borbe) u korist suparničke momčadi.
Ako suspendirana momčad nastupi na javnoj utakmici, pokrenut će se disciplinski
postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika, s tim što će klub snositi i natjecateljske
posljedice, ukoliko je na utakmicu uložena žalba prema odredbama Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS-a. Suspenzija kluba izrečena zbog neispunjenih novčanih obveza odnosi
se samo na seniorsku momčad tog kluba.
Suspenzija se ukida danom uplate.
Svi klubovi koji u zadanom roku ne izvrše financijske obveze prema ŽNS BPŽ biti će
suspendirani na pravo nastupa, a temeljem čl. 137. DP HNS.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 39.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po
službenoj dužnosti s 3-0 (bez borbe), utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.
Povjerenik za natjecanje, odigrane utakmice registrira nakon isteka roka za žalbu (24
sata) od dana njihovog odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice
produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Jednom
registrirana utakmica ne može biti poništena od Povjerenika za natjecanje, ako je odluka
postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donesena odluka koja je konačna, osim u
postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.
ŽALBE
Članak 40.
Klub žalitelj dužan je žalbu najaviti u roku od 24 sata po odigranoj utakmici putem
e-maila ili osobno u ŽNS, a obrazloženje i dokaz o uplaćenoj taksi dostaviti u roku od 48 sati
od odigravanja utakmica.
Ukoliko rok za ulaganje žalbi ističe u nedjelju ili državni praznik, rok se produžuje na
prvi radni dan. Nepravovremeno najavljene ili nedovoljno taksirane žalbe neće se razmatrati.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbi uzima se u obzir datum slanja e-maila i datum
uplaćene takse.
Žalbe na odigranu utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje uz propisanu
taksu, koji ih rješava u prvom stupnju. Žalba na suđenje podnosi se Povjereniku za
određivanje sudaca uz propisanu taksu.
Prigovori klubova na suđenje neće se rješavati.
Članak 41.
Odluke o podnijetim žalbama u prvom stupnju, donose se najkasnije u roku od 14
dana od prijema žalbe.
Članak 42.
Žalbe na odluku Povjerenika za natjecanje ili Disciplinskog suca, u drugom stupnju,
podnose se Povjereniku za natjecanje ŽNL, a o žalbi odlučuje Komisija za žalbe.
Odluka u drugom stupnju mora biti donesena u roku od 14 dana od prijema žalbe.
Odluke Komisije za žalbe su konačne.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 43.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri (3) boda, a kod neriješenog rezultata, svaki
klub osvaja po jedan (1) bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između postignutih i
primljenih pogodaka. U slučaju iste razlike pogodaka, bolje mjesto na tablici zauzima
momčad koja u svoju korist ima više postignutih pogodaka, a ako su primili isti broj
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pogodaka, dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili mjestu koje utječe na prijelaz u
viši ili niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na
osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi s
jednakim brojem bodova.
Plasman na dodatnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak odlučuje razlika datih i primljenih pogodaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u svoju korist u
gostima (ako su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka u svoju
korist (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, odigravaju se 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. ako
su u kombinaciji četiri ili više klubova. Ukoliko se klubovi usuglase, umjesto odigravanja ovih
utakmica pitanje pobjednika može se utvrditi izvlačenjem koje će provesti nadležno
natjecateljsko tijelo.
Članak 44.
Ako tijekom natjecanja, iz bilo kojeg razloga, ostane prazno jedno ili više mjesta, liga
se ne popunjava.
PRAVA PRVAKA
Članak 45.
Prava prvaka koristi najbolje plasirani klub I. ŽNL, koji zadovoljava uvjete višeg
stupnja natjecanja (zaključno s trećom pozicijom). Klub mora do 15. svibnja 2023. godine
dostaviti prijavu za natjecanje u sljedećoj sezoni.
Ukoliko klubovi propisane uvjete po odluci IO ŽNS ne ispunjavaju u propisanom roku,
isti ne stječu pravo plasmana u viši stupanj natjecanja. Korištenje adekvatnog objekta i
terena može biti prema čl. 8 ovih Propozicija.

OBNAVLJANJE LIGE
Članak 46.
Najbolje plasirani klub I. ŽNL koji zadovoljava uvjete višeg stupnja natjecanja MŽNL
SB-PŽ (zaključno s trećom pozicijom), stječe pravo za ulazak u viši stupanj natjecanja. Iz
1.ŽNL u 2.ŽNL obavezno ospada posljednje plasirani klub te eventualno i više klubova do
popune 1.ŽNL od četrnaest (14) klubova.
Klub čija momčad neopravdano odustane od natjecanja, bit će kažnjena temeljem
Disciplinskog pravilnika HNS-a, s tim što će se ova kazna primjenjivati u prvom sljedećem
prvenstvenom natjecanju.
Kod ponovne prijave za natjecanje klub je dužan uplatiti iznos od 3.000 kn. U
slučaju ponovnog odustajanja dužan je uplatiti 10.000 kn.

FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 47.
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Prihode s prvenstvenih utakmica ubire klub domaćin.
Članak 48.
Troškove natjecanja snose klubovi, sudionici natjecanja.
Klubovi su u tijeku natjecateljske sezone dužni uplatiti na ime natjecanja:
članarinu kluba i igrača
članarinu kotizacije za natjecanje
zaduženje klubova iz dijela natjecanja
naknade službenim osobama prema cjeniku roba i usluga ŽNS BPŽ-e. Klubovi snose
troškove izrečenih kazni Disciplinskog tijela ŽNS-a.

-

ČLANAK 49.
Svi klubovi u natjecanju su obvezni uplatiti članarinu i kotizaciju za natjecanje. Klubovi
domaćini snose troškove sudaca, delegata i drugih stručnih osoba ŽNS, koje su na njihov
zahtjev prisutne odigravanju utakmice na žiro račun službenih osoba, odnosno u skladu sa
Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima.
Klub koji ne izvrši svoju obvezu na vrijeme, te zbog toga bude izrečena suspenzija,
obvezatno se predaje na disciplinsku odgovornost.
Odluku o visini članarine, kotizacije, pristojbi sudaca i delegata, te putnih troškova i
ostalih obveza vezanih za natjecanje za koje se ukaže potreba, donosi Izvršni odbor ŽNS za
svaku sezonu.
Za natjecateljsku sezonu 2022/2023. godine utvrđene su slijedeće novčane obveze
klubova:
1. Natjecanje:
•
•
•
•

Kotizacija i članarina (polu sezona)
Pristojba glavnog suca
Pristojba pomoćnih sudaca
Pristojba delegata

2 000,00 kn
280,00 kn
220,00 kn
200,00 kn

2. Žalbe:
•
•
•

Žalba na utakmicu
Žalba na odluku Povjerenika za natjecanje ili Disciplinskog suca
Žalba na odluku Komisije za registraciju

1.000,00
1.500,00
1.000,00

3. Registracije:
•

Registracija igrača (nova, prijelaz) i godišnja članarina igrača

30,00

4. Članarina i licenca za trenere:
•
•
•
•

Godišnja članarina za sve trenere u 2022. godini
LICENCE- Treneri seniora I. Županijska nogometna liga
LICENCE – Pomoćni trener
LICENCE - Mlađe kategorije 1. ŽNL
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200,00
200,00
150,00
100,00

5. Brisovnice Odluka Izvršnog odbora HNS od 24. svibnja 2005. broj: 1327/05.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. IGRAČI/ICE NE AMATERI
a) I HNL i II HNL pro-ugovori
b) stipendijski ugovori (starosne dobi više od 18 god)
c) stipendijski ugovori (starosne dobi do 18 god)
2. IGRAČI/ICE AMATERI
a) starosne dobi do 12 godina
b) starosne dobi od 12 – 18 godina
c) starosne dobi više od 18 godina I HNL, II HNL
d) starosne dobi više od 18 godina III HNL, I HŽNL, I HMNL
e) starosne dobi više od 18 godina II HŽNL, II HMNL, I ŽNL

•
•
•

ostale županijske lige
odlazak u inozemstvo
3. Potvrda da igrač/ica nije preregistriran

2 000,00
1 500,00
1 000,00
100,00
120,00
750,00
500,00
250,00
150,00
100,00
300,00

NAGRADE
Članak 50.
Prvak I. ŽNL-a dobiva u trajno vlasništvo pehar ili neki drugi oblik nagrade koju odredi
IO ŽNS-a.

OSTALE ODREDBE
Članak 51.
Dozvole za rad ( licence ) trenera u klubovima, na Zahtjev trenera i kluba, izdaje
ovlaštena osoba ŽNS BPŽ-e, odnosno Županijski nogometni instruktor.
Zahtjev za licencu trenera podnosi se prije početka natjecateljske sezone. Uz zahtjev
se dostavlja dokaz o potrebnom trenerskom zvanju, te potvrde o urednom izvršavanju
obveza prema trenerskoj organizaciji.
Članak 52.
Savjetuje se klubovima da, u interesu oslobađanja vlastite odgovornosti, osiguraju
svoje sudionike u natjecanju od posljedica sportskih povreda ili slučaja smrti.
ŽNS oslobađa se svake odgovornosti za moguću nastalu štetu iz stavka 1. ovoga
članka.
Članak 53.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS, te odluke IO ŽNS BPŽ.
Članak 54.
Sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe pravilnika HNS.
Izvršni odbor daje upute za primjenu ovih Propozicija.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja.
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Slavonski Brod, 12.07.2022.

Predsjednik ŽNS:
Dubravko Galović, v.r.

15

