
Na temelju članka 9. Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog 
saveza, Izvršni odbor Nogometnog saveza županije KC-KŽ donio je:                              
                                                                                                        

P  R  O  P  O  Z   I  C  I  J  E 
 

NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE  ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA 
NATJECATELJSKU SEZONU 2019./2020. GODINU 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 Osnovom Odluke Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza, a u svezi sustava 
natjecanja u Republici Hrvatskoj, Prva Županijska nogometna liga (u daljnjem tekstu 1. ŽNL) 
organizirana je na amaterskom principu. 

 
Članak 2. 

 
 1. ŽNL broji 14 klubova u natjecateljskoj sezoni  2019/2020.  godini, i to :                                      

 
1.   Borac /Imbriovec/                  
2 .  Bratstvo/Kunovec/ 
3.   Drava/Novigrad Pod./ 
4.   Graničar/Legrad/          
5.   Kalinovac/ Kalinovac / 
6.   Lipa/Hlebine/ 
7.   Miklinovec/Koprivnica/ 
8.   Mladost Molve/Molve/ 
9.  Osvit /Đelekovec/ / 
10. Prekodravac/Ždala/ 
11. Panonija/Peteranec/  
12. Mladost/Sigetec/                     
13. Tomislav 
Radnik/Sv.I.Žabno/ 

                14. Viktorija/Vojakovac 
                                                                                           
                                                                     Članak 3 
    Ligom rukovodi NS  KC-KŽ putem  tijela za natjecanje.  
 
                                                                   Članak 4. 
 Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu, u dvije nogometne polu sezone, 
jesen i proljeće. 

Članak 5. 
 Raspored parova utvrđuje se primjenom Bergerovih tablica, na temelju prethodno 
ždrijebom 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, Povjerenik za natjecanje temeljem pismenog 
sporazuma klubova, odobrit će izmjenu, ali najkasnije 7 dana prije odigravanja utakmice.  

 



 
Članak 6. 

 Sve utakmice igraju se subotom ili nedjeljom  prema rasporedu za natjecateljsku 
sezonu 2019/2020. 
 Utakmice iz članka 5, stavka 3 ovih Propozicija igraju se u terminu utvrđenim 
Sporazumom klubova, a u skladu odredbi naprijed spomenutog stavka. 
Utakmice posljednja dva kola prvenstva igraju se istoga dana i u isto vrijeme,osim izuzetnih 
slučajeva kada utakmica ne bi mogla ništa odlučivati, a tada to odobrava Povjerenik za 
natjecanje. 

Članak 7. 
 Organizaciju utakmice provode klubovi domaćini i obavezni su brinuti o uspjehu 
organizacije. 
 Klub domaćin isključivo je odgovoran za red i sigurnost prije, tijekom i nakon 
utakmice. 

Članak 8. 
 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-organizator, oslobađa ŽNS svih zahtjeva za 
naknadu štete nastale organizacijom utakmice. 
  

Članak 9. 
 Igralište na kome se igraju utakmice 1. ŽNL mora biti registrirano od strane nadležnog 
organa ŽNS-a, a Rješenje o registraciji igrališta mora biti istaknuto na vidnom mjestu u 
prostoriji u kojoj se sastavlja zapisnik o odigravanju utakmice. 
 Igrališta na kojima se igraju utakmice 1. ŽNL moraju odgovarati  uvjetima koje čine 
sastavni dio ovih propozicija. 
 IO NS KCKŽ može svojom Odlukom dozvoliti odstupanja od minimalnih mjera 
terena za igru. 

Članak 10. 
 Svi klubovi u natjecanju obavezni su  nastupiti u svojim najboljim sastavima. 
  

Članak 11. 
 Klubovi 1. ŽNL nisu dužni sudjelovati u natjecanju liga mladih. 
 

Članak 12. 
  Svi klubovi dužni su vodstvu natjecanja, najmanje 20 dana prije početka 
natjecanja, prijaviti, u pismenoj formi, osnovnu i rezervnu boju opreme/dresovi, gaćice i 
dokoljenke/ u kojima će se natjecati.Sve utakmice klub domaćin igra u svojoj osnovnoj boji, 
a gostujući klub dužan se tome prilagoditi. 
 

Članak 13. 
 Za sve utakmice obavezno se sastavlja Zapisnik utakmice. Zapisnik utakmice sastavlja 

delegat utakmice. Zapisnik o utakmici vodi se putem COMET sustava. Klub domaćin 
treba osigurati ispravan PC uređaj, printer i mogućnost spajanja na internet. U slučaju 
problema sa COMET sustavom zapisnik se mora pisati na PC uređaju. 
 Zapisnik o odigranoj utakmici sastavlja se u tri ( 3 ) istovjetna primjerka,od kojih se 
jedan dostavlja organu koji rukovodi natjecanjem,drugi primjerak se daje gostujućoj 
momčadi,a treći ostaje domaćinu. Zapisnik o odigranoj utakmici moraju potpisati predstavnici 
klubova, glavni sudac i delegat utakmice. 



 U slučaju da se u zapisniku o odigranoj utakmici ustanovi greška, postupa se po 
službenoj dužnosti, temeljem zahtjeva kluba upućenog Povjereniku za natjecanje i 
protivničkom klubu. Zahtjev se šalje u roku 48 sati 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. 
 Klub je dužan voditi evidenciju opomenuti i isključenih igrača, te izrečenih 
vremenskih kazni.  

Članak 14. 
 Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik kluba 
mora imati pismenu punomoć od svoga kluba koju stavlja na uvid delegatu 1 sat prije početka 
utakmice. Predstavnik kluba delegatu utakmice predaje sastav momčadi i sportske iskaznice 
igrača i trenera kao i dozvolu za rad trenera.Predstavnik kluba prisustvuje kod upisivanja 
podataka u zapisnik utakmice i sudjeluje u identifikaciji igrača. 
 Predstavnik kluba domaćina dužan je delegatu utakmice predati također:  

- popis redara po imenu i prezimenu  ( najmanje 3 ) 
-  ime i prezime vlasnika i registarski broj odgovarajućeg vozila za slučaj hitne potrebe 
- ime i prezime rukovoditelja osiguranja 

Ovlašteni predstavnici obavezno potpisuju zapisnik o odigranoj utakmici. 
 Promjena osobe predstavnika kluba nije dozvoljena. 
          
                       Članak 15. 
 Za odigravanje utakmice klub domaćin je dužan osigurati: 

   -       propisno uređen  teren s jasno vidljivim linijama 
   -       najmanje tri/3/ ispravne lopte 
   -       u slučaju da se utakmica igra snijegom pokrivenim terenom, loptu uočljive boje 

(crvena) 
   -       najmanje 4 sakupljača lopti u športskoj opremi koja se bojom razlikuje od opreme 

momčadi 
Na 1. ŽNL klub domaćin obavezan je utakmicu snimiti sa jednom (1) video/DVD audio 
kamerom. 
Delegat ili klub je dužan /DVD/ dostaviti u roku od tri dana u ured saveza. 
Kamera se mora nalaziti na tribini ili na povišenom položaju (min. 3 m) s time da je kamera 
na poziciji oko središnje crte terena za igru. 
 

Članak 16. 
 Za vrijeme odigravanja utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih pića niti 
ostalih pića u staklenoj ambalaži. 

Članak 17. 
 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 se ne osigura dovoljan broj redara s odgovarajućom oznakom ( najmanje 3 ) 
- ako se ne osigura besplatan ulaz u igralište za 25 osoba gostujuće momčadi ( igrača 

i rukovoditelja ) 
- ako se na vrijeme ne osigura propisno pripremljen teren   
- ako se za vrijeme utakmice prodaju alkoholna pića na igralištu ili u službenim 

prostorijama ili ako se prodaju bezalkoholna pića u staklenoj ambalaži 
- ako ne osigura računalo  
- ako nema dovoljan broj sakupljača lopti (najmanje 4) 
- ako treneri momčadi nemaju licencu 



- ako se ne osiguraju najmanje tri ispravne lopte 
    -     ako ne osigura kameru i snimatelja 

 
Članak 18. 

 U ograđenom dijelu igrališta, a izvan terena za igru, mogu biti: 
     -     delegat utakmice   
     -     predstavnik kluba 
     -     pričuvni igrači (po 7 igrača) u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice 
     -     trener i pomoćni trener  
     -     liječnik  kluba 
     -     fizioterapeut 
     -    vozač dežurnog vozila za hitne potrebe 
     -    najmanje 4 sakupljača lopti 
     -    najmanje 3 vidljivo označena redara 

 
Članak 19. 

 U natkrivenim kabinama za vrijeme trajanja utakmice mogu se nalaziti: 
- pričuvni igrači u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice,  
- trener i pomoćni trener, 
- liječnik kluba, 
- fizioterapeut kluba, 
- službeni predstavnik kluba. 

Članak 20. 
 Igrač koji u tijeku utakmice bude isključen, mora napustiti ograđeni dio nogometnog 
igrališta. 
 Za vrijeme utakmice, iz kabina za pričuvne igrače,  najstrože je zabranjeno nešportsko 
komentiranje sučevih odluka,  vrijeđanje svojih i suparničkih igrača, te ostalih službenih 
osoba. 
 Službenim osobama dozvoljeno je izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj liniji (1 m 
lijevo i desno od kabine i 1 m od uzdužne linije) radi davanja uputa svojim igračima, nakon 
čega se moraju vratiti u kabinu 
 
PRAVO NASTUPA  
 

Članak 21. 
 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 16 godina života,ako su od specijalističke liječničke komisije proglašeni 
sposobni i uz športsku iskaznicu imaju propisani obrazac ovjeren od medicinske ustanove i 
saveza. 
 Pravo nastupa utvrđuje delegat,prije početka utakmice, uz nazočnost predstavnika 
klubova, a na završetku igre za one igrače i zamjenike koji nisu stigli na početak utakmice. 
Sastav momčadi pismeno se potvrđuje u zapisniku utakmice prije početka utakmice od 
predstavnika klubova.  

Članak 22. 
 Igrač ne može u istom danu nastupiti u dvije utakmice. 
 Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod 
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri javne opomene. 
 Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog tri javne 
opomene, igrač izdržava na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici. 



 Ukoliko igrač ima zabranu zbog tri javne opomene i odlukom Disciplinskog suca 
određen broj utakmica, igrač prvo izdržava kaznu nastalu zbog tri javne opomene, a potom 
izdržava kaznu zabrane igranja određenog broja prvenstvenih i kup utakmica. 

 
Članak 23. 

 Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju u svojoj športskoj 
iskaznici imati uredno upisan nalaz o zdravstvenoj sposobnosti ili moraju posjedovati 
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, odnosno zdravstvenoj sposobnosti. 
 Liječnički pregled smatra se ispravnim ako je ovjeren faksimilom i potpisom liječnika 
te pečatom zdravstvene ustanove. 
 Liječnički pregled za igrače svih uzrasta vrijedi maksimalno ŠEST (6) mjeseci. 
 Specijalistički liječnički pregled vrijedi maksimalno ŠEST (6) mjeseci. 
 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 nastupiti na utakmici niti 
biti upisan u Zapisnik. 
 Mlađi igrač, s važećim specijalističkim pregledom, može nastupiti na utakmici i u 
slučaju da je rok valjanosti standardnog liječničkog pregleda istekao. 
 

Na prvenstvenim utakmicama Prve ŽNL, klubovi su obavezni započeti utakmicu s najmanje 2 
igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, smatra se igrač koji na dan 
01.07.2019.nije bio stariji od 21 godine.(01.07.1998.i mlađi). Igrača do 21 godine u prvom 
poluvremenu utakmice može zamijeniti samo igrač do 21 godine. Mlađeg igrača u prvom 
poluvremenu može zamijeniti i stariji igrač, ali u svakom trenutku prvog poluvremena momčad 
mora imati najmanje dva mlađa igrača do 21 godine. U slučaju da momčad u prvom 
poluvremenu nema dva mlađa igrača do 21 godine, klub će biti sankcioniran od strane 
Disciplinskog suca prema Disciplinskom pravilniku HNS-a.  
 
OPREMA 

Članak 24. 
 Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u opremi iste ili slične boje. 
 Ako je oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća momčad, 
ukoliko domaća momčad nastupa u dresovima prijavljene boje. 
 U tom slučaju domaća momčad dužna je, uz sporazum o naknadi nastalih 
troškova,  posuditi opremu gostujućoj momčadi, ako ih ova nema. 
Na poleđini dresova moraju imati vidljive brojeve (1-99) propisane veličine 20x30x5 cm. 
 U zapisnik se upisuje najviše 18 igrača. 
 
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

Članak 25. 
 O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi, igrači, suci, delegati, treneri i ostali 
djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinska komisija ili disciplinski sudac na osnovu 
Disciplinskog pravilnika HNS-a. 
 

TIJELA   NATJECANJA 
Članak 26. 

Tijela natjecanja su: 
    -      Povjerenik za natjecanje  
    -      Povjerenik za suđenje 



    -      Disciplinski sudac 
    -      Komisija za žalbe ŽNS-a 

Članak 27. 
 Tijela iz članka 26. ovih propozicija imenuje IO ŽNS-a. 
 

Članak 28. 
 IO ŽNS-a može odrediti drugačije rukovođenje Županijskim ligama ukoliko ocijeni da 
će drugačiji način biti korisniji za nogometnu organizaciju i sigurnost. 
 
POVJERENIK ZA NATJECANJE 

Članak 29. 
Povjerenik za natjecanje: 

- rukovodi natjecanjem 1. ŽNL  u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim aktima 
HNS-a koji se primjenjuju u natjecanju, 

- određuje  delegate za utakmice s liste delegata ŽNL i viših lista u skladu s utvrđenim 
kriterijima. 

- 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 1. ŽNL, 
- utvrđuje satnicu te odobrava promjenu termina i satnice odigravanja utakmica, 
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune, 
- Donosi upute o vršenju dužnosti delegata na utakmici, 
- sudjeluje u provođenju seminara za  delegate, 
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o provođenju natjecanja, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjere  organi  ŽNS-a 

 
POVJERENIK ZA SUĐENJE 

Članak 30. 
 Povjerenika  za suđenje  za svaku sezonu mogu predlagati  Predsjedništvo Zbora 
sudaca ŽNS-a, Komisija za natjecanje ŽNS-a i članovi IO ŽNS-a, a potvrđuje ga i 
imenuje IO ŽNS-a KC- KŽ: 

- određuje  suce za utakmice seniora  1. ŽNL s liste sudaca  ili s viših lista, u skladu s 
Pravilnikom o načinu određivanja sudaca  HNS-a i međusobnom dogovoru,  

- sudjeluju u pripremi i provođenju seminara za suce , 
- vode brigu o suđenju na utakmicama, 
- prikupljaju  i analiziraju  zapisnike i izvješća o suđenju, 
- podnose prijave i analiziraju prijave, prigovore i žalbe u svezi sa suđenjem, 
- najmanje dva puta godišnje izrađuje i daje pismena izvješća o suđenju IO ŽNS-a, 
-  

DISCIPLINSKI   SUDAC 
Članak 31. 

-   rješava u prvom stupnju sve prekršaje koje su učinili klubovi,njihovi igrači, 
treneri,službene  klupske osobe,delegat, suci i ostali nogometni djelatnici u skladu s 
disciplinskim pravilnikom HNS, 
- prati tijek natjecanja i ukoliko utvrdi nepravilnosti,  postupa po službenoj dužnosti i 

inzistira na poštivanju akata ŽNS-a i Pravilnika HNS-a  
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu io ŽNS-a, 
- vodi evidenciju opomenuti i isključenih igrača, 
- pokreće disciplinski postupak osnovom prijava i izvješća ili po službenoj dužnosti 



 
 
KOMISIJA ZA ŽALBE ŽNS-a 
 

Članak 32. 
 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. 
 Nezadovoljna strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu 
pravilnika Komisiji za propise HNS-a. 
 Komisija za žalbe ima predsjednika i 2 (dva) člana. Komisija odlučuje većinom svih 
članova. Sjednicu Komisije saziva njezin predsjednik i predlaže dnevni red. 
 Komisija o svom radu podnosi izvješće IO ŽNS-a. 
 
DELEGAT UTAKMICE 

Članak 33. 
 Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata koji 
zastupa rukovodstvo natjecanja i ima vrhunski nadzor na utakmici.  
 Delegat je dužan doći na igralište jedan sat prije vremena određenog za početak 
utakmice. Delegat je OBAVEZAN pisati zapisnik u COMET sustavu na PC uređaju.
 Delegat je dužan kompletno izvješće s utakmice sastaviti odmah nakon završetka 
utakmice uz prisutnost predstavnika oba kluba i glavnog suca utakmice. 
 U slučaju potrebe, ovlašteni organ može zatražiti i posebno dopunsko izvješće od 
službenih osoba utakmice. 
 Zapisnik o odigranoj utakmici i svoje izvješće  delegat dostavlja Povjereniku za 
natjecanje u roku 2 sata nakon završetka utakmice. 
 Po primjerak zapisnika s utakmice delegat uručuje predstavnicima klubova odmah 
nakon zaključenja zapisnika. 
 Delegat je dužan, neposredno nakon završetku utakmice, javiti u sjedište lige rezultat 
utakmice.  
 Delegat koji se u svezi obnašanja svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ne provodi  
zaključke i odluke nadležnog organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanja pravila 
nogometne igre, bit će izostavljen s jednog ili više određivanja, a pokrenut će se  protiv njega 
i stegovni postupak.Za utvrđivanje nepravilnosti odgovoran je Povjerenik za natjecanje. 
 Delegat je obavezan izvršiti i druge poslove koje mu u pismenoj formi povjeri 
Povjerenik za natjecanje ili tijelo ŽNS-a.    
 
SUCI UTAKMICE 

Članak 34. 
 Za suđenje prvenstvenih i kup utakmica, suce određuje Povjerenik za suđenje. 

Članak 35. 
 Sudac je obavezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti rezultat,izmjene,strijelce,te 
opomenute i isključene igrače ,odnosno primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati. 
 Suci su obavezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih 
djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice. 

Članak 36. 
 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. 
 Suci su dužni doći na igralište jedan sat prije vremena predviđenog za početak 
utakmice, pregledati teren u smislu PNI i ustanoviti, uz prisutnost kapetana obje momčadi, 
njegovu sposobnost za igru. Ako sudac ustanovi da je teren nesposoban za igru i da se 
utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku priopćiti delegatu utakmice, koji će o tome 
obavijestiti Povjerenika za natjecanje. 
 Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno zalaže ili  se ne pridržava uputa 
nadležnog organa i koji ne pokaže dovoljno poznavanje pravila nogometne igre ili propisa 
HNS-a 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. 
 
NOGOMETNI TRENERI 
 

Članak 37. 
 Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima 
dozvolu za rad (licencu). Za 1. ŽNL obavezna je minimum UEFA B licenca. Ukoliko delegat 
utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti prisutnost u ograđenom dijelu igrališta. Klub 
može imati i pomoćne trenere sa važećom licencom minimum C. 
 

Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. 
Ukoliko licencirani trener nije prisutan na utakmici klub će biti kažnjen po disciplinskom 
pravilniku. Delegat je obvezan upisati u zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad 
nema trenera ili trener utakmicu napusti prije završetka. 
 
IGRAČI, NAJMANJI BROJ I ZAMJENE 
 

Članak 38. 
 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 pet (5) zamjene igrača kod seniora. 
 U zapisnik utakmice može se upisati najviše sedam zamjenskih igrača. 

 
Članak 39. 

 Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane s manje od sedam igrača sudac je dužan 
prekinuti igru, a ukoliko momčad nije u mogućnosti da u razumnom roku nastavi igru s 
minimalnim brojem igrača, dužan je konačno prekinuti utakmicu. 
 
NENASTUPANJE NA UTAKMICI STALNOG NATJECANJA 
 

Članak 40. 
 Ako u roku od petnaest minuta , od vremena određenog za početak utakmice, ne 
nastupi jedna od momčadi s potrebnim brojem igrača, sudac će priopćiti kapetanu momčadi 
koja je nastupila, 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 (mrak ili 
odigravanje još jedne utakmice na istom terenu). 
 Povjerenik za natjecanje registrirat će utakmicu po službenoj dužnosti s 3-0 (par - 
forfe) ukoliko utvrdi da je nedolazak na utakmicu neopravdan. 
 Klub koji ne pristupi odigravanju utakmice, dužan je nadoknaditi štetu drugom 
klubu.Visinu štete, na osnovu dokumentiranog pismenog zahtjeva kluba koji je oštećen, 
utvrđuje tijelo koje vodi natjecanje. 
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE I POSLJEDICE 
 

Članak 41. 
 Seniorska momčad suspendiranog kluba ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok 
traje suspenzija. 
 Sve utakmice koje se trebaju igrati u vrijeme suspenzije, zbog neizvršavanja 
pravovaljanih odluka nadležnog tijela ili neizvršavanja nespornih obaveza nastalih iz 
natjecanja predviđenih propozicijama, registrirat će se 3-0 ( par - forfe) 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 se ukida predočenjem delegatu, neposredno pred početak utakmice, 
valjanog dokaza o izvršenju svih obaveza zbog kojih je bila izrečena. 
 

REGISTRACIJA UTAKMICA   
Članak 42. 

 Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po 
službenoj dužnosti s 3-0 (par forfe), utakmica će se registrirati postignutim rezultatom. 
 Povjerenik za natjecanje, odigrane utakmice registrira u pravilu najkasnije u roku 14 
dana 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 donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku 
predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima. 
 

ŽALBE 
Članak 43. 

 Žalbe prema svim osnovama moraju se brzojavno najaviti Povjereniku za natjecanje u 
roku dva dana, a obrazloženje, s dokazom o uplaćenoj taksi, treba se dostaviti u roku tri dana 
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 bit će odbačene. 
 Pri ocjeni blagovremenosti žalbi uzima se u obzir datum poštanskog žiga na 
preporučenom pismu, brzojavu, datum na pismu, odaslanom telefaksu ili datum na novčanoj 
uplatnici. 
 Žalbe na odigranu utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje, koji ih rješava u 
prvom stupnju. 
 Žalba suca na slabu ocjenu suđenja podnosi se Povjereniku za suđenje koji ju rješava 
po hitnom postupku. 

Članak 44. 



 Visinu takse na žalbu po svim osnovama određuje Izvršni odbor ŽNS-a, a objavljuje 
se u službenom glasilu ŽNS-a. 

Članak 45. 
 Odluke o podnijetim žalbama u prvom stupnju, osim Odluke o žalbi na slabu ocjenu 
suđenja, donose se najkasnije u roku od 14 dana od prijema žalbe. 

Članak 46. 
 Žalbe na odluku Povjerenika  za natjecanje, u drugom stupnju, podnose se Komisiji za 
žalbe ŽNL u roku  8 dana od datuma uručenja odluke ili objave u službenom glasilu ŽNS-a 
 Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset dana od prijema žalbe. 
 Protiv odluke Komisije za žalbe, nema žalbe. 
 Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku smatra se da žalba je 
usvojena. 
 
UTVRĐIVANJE PLASMANA 

Članak 47. 
 Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri (3) boda,  a kod neodlučnog rezultata, svaki 
klub osvaja po jedan (1) bod. 
 Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između danih i primljenih 
golova.U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više 
golova, a ako su postigli isti broj golova, 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 danih i primljenih golova. 
 Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima (ako su u 
kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih golova (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 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. ako su 
u kombinaciji četiri ili više kluba 

Članak 48. 
 Ako tijekom  natjecanja, iz bilo kojeg razloga, ostane prazno jedno ili više mjesta, liga 
se ne popunjava. 
 
PRAVA PRVAKA 

Članak 49. 
 Prvak stječe prava za natjecanje u višem rangu odnosno kvalifikacije ukoliko 
ispunjava uvjete odnosno, ukoliko prvak ne ispunjava uvjete višeg ranga to pravo može 
se prenijeti na drugo, a ako i on nema na trećeplasirani klub, ako on ispunjava uvjete. 
  
OBNAVLJANJE  LIGE 

Članak 50.  
 Iz prve ŽNL ispadaju u drugu ŽNL onoliko klubova tako da liga broji 
14/četrnaest/ članova a što zavisi da li će se prvak plasirati u viši rang natjecanja, da li će 



klub iz 2/druge/ ŽNL ostvariti pravo plasmana u 1. ŽNL i da li će i koliko klubova iz 
našeg ŽNS-a eventualno ispasti iz  4. Nogometne lige BJ, KC i VT. Posljednje plasirani 
klub mora obavezno ispasti iz lige.  
             
 
FINANCIJSKE ODREDBE 

Članak  51. 
 Prihode  s  prvenstvenih utakmica ubire klub domaćin. 

Članak 52. 
 Troškove natjecanja snose klubovi, sudionici natjecanja. 
 Klubovi prije početka svake natjecateljske sezone uplaćuju kotizaciju, a njenu visinu 
određuje IO ŽNS-a. 
 Klubovi snose troškove izrečenih kazni Disciplinskog organa ŽNS-a. 
 Klubovi domaćini dužni su troškove službenih osoba podmiriti  najkasnije mjesec 
dana od odigrane prvenstvene utakmice. Ukoliko klub ne izvrši svoje obveze, po prijavi 
službenih osoba na propisanom obrascu, Disciplinski sudac pokreće postupak.  
 
NAGRADE 

             Članak 53. 
 Prvak 1.  ŽNL u trajno vlasništvo dobije pehar. 
 
OSTALE ODREDBE  

  Članak  54. 
 Dozvole za rad ( licence ) trenera u klubovima, na Zahtjev trenera i kluba, odobrava 
Županijski instruktor NS KC-KŽ. 
 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. 
 
ODUSTAJANJE OD NATJECANJA 
 

Članak 55. 
 Smatrat će se da je seniorska momčad odustala od natjecanja, ako neopravdano nije 
odigrala tri utakmice tijekom natjecanja u istoj natjecateljskoj godini. Pod istim se 
podrazumijeva i prekid utakmice zbog premalog broja igrača.  

 
Rok za ponovno uključenje u sustav ne može biti kraći od dvije natjecateljske godine.     
 

Ukoliko se radi o momčadi mlađih uzrasta, smatrat će se da je odustala samo mlađa momčad 
koja neopravdano nije odigrala tri utakmice. Pod istim se podrazumijeva i prekid utakmice 
zbog premalog broja igrača.  

 U tom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska 
momčad. Pored odredbi iz prethodnih stavaka, protiv kluba će biti pokrenut disciplinski 
postupak.  

  
Članak 56. 

 Klub koji u tijeku natjecanja izgubi propisane uvjete za natjecanje u 1. ŽNL, ne može 
sudjelovati u daljnjem natjecanju. 
Stalnu kontrolu ispunjavanja propisanih  uvjeta provodi Povjerenik za natjecanje. 
 



Članak 57. 
 Savjetuje se klubovima da, u interesu oslobađanja vlastite odgovornosti, osiguraju 
svoje sudionike u natjecanju od posljedica sportskih povreda ili slučaja smrti. 
 ŽNS se oslobađa  svake odgovornosti za moguću nastalu štetu iz ovoga članka. 
 

Članak 58. 
 Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima HNS,te odluke IO NS KC-KŽ.  
Prilog ovih Propozicija sačinjavaju i odredbe Stručno pedagoškog minimuma za 1. ŽNL a 
koje se prilažu ovim propozicijama. 
 

Članak 59. 
 Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u službenom glasilu 
ŽNS-a, a za njihovo tumačenje zadužen je IO NS KC-KŽ Koprivnica. 
  
 
 
 
 
 
U Koprivnici  12.07.2019. godine                                         Predsjednik IO NS-a                          
                              KC-KŽ:                               
                                                                                                  Robert Markulin v.r. 
 


