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NATJECANJA I ŽNL OSJEČKO BARANJSKE
2017/2018

O S I J E K , kolovoz , 2017.

Izvršni odbor ŽNS Osječko-baranjske županije , nadležan po članku 9.
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, na sjednici održanoj
_____2017. godine donosi
PROPOZICIJE
NATJECANJA I ŽNL ZA NATJECATELJSKU 2017/2018g.
OPĆE ODREDBE:
Članak 1.
Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije, Osijek/u daljnem tekstu ŽNS/
organizira prvenstveno natjecanje seniora s područja ŽNS-a
Članak 2.
I ŽNL Osječko baranjska formira se na osnovu odluke IO ŽNS-a i broji 16 klubova.

KLUBOVI:
1. HNK”BILJE”
2. HNK”RADNIČKI”
3. NK”VILJEVO”
4. NK”RATAR”
5. NK”BARANJA B”
6. NK”FEŠK”
7. NK”HAJDUK”
8. NK”JEDINSTVO”
9. NK”METALAC”
10.NK”MLADOST”
11.NK”MURSA”
12.NK”POLET”
13.NK”SLAVONAC”
14.NK”TOMISLAV”
15.NK”TORPEDO”
16.NK”VALPOVKA”

Bilje
Mece
Viljevo
Piškorevcima
B. Manastir
Feričanci
Popovac
D. Miholjac
Osijek
Đ. Satnica
Osijek
Semeljci
Ladimirevci
Livana
Kuševac
Valpovo

Članak 3.

Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu.

OPĆI UVJETI NATJECANJA
NATJECATELJSKA GODINA:
Članak 4.
Natjecateljska godina počinje 01. srpnja 2017. godine, a završava 30. lipnja 2018 godine.
Natjecateljska godina podjeljena je u jesensko-proljetnu nogometnu sezonu.

KALENDAR NATJECANJA:
Članak 5.
Kalendar natjecanja donosi Povjerenik za natjecanje. Utvrđeni termini natjecanja ne
mogu se mijenjati, osim u izuzetnim slučajevima/viša sila,dan žalosti,/tada organ svojom
odlukom može promijeniti termine određenog kola.

RASPORED I PROMJENA RASPOREDA ODIGRAVANJA UTAKMICA
Članak 6.
Povjerenik lige utvrđuje i određuje satnicu početka utakmice.Prvenstvene utakmice igraju
se u pravilu kao dnevne, Nedjeljom poslijepodne. Klubovi koji žele kao domaćini igrati
Subotom poslijepodne ili Nedjeljom prijepodne moraju to zatražiti na Plenumu klubova
lige. Klubovi mogu kao domaćini igrati u drugo vrijeme od određene rasporeda natjecanja,
s tim da pismeni sporazum mora biti potpisan od oba kluba najkasnije 15 dana prije
odigravanja utakmice. Pismeni sporazum vrijedi kada ga verificira Povjerenik za
natjecanje. Ukoliko do sporazuma ne bi došlo, a razlozi kluba su opravdani, Povjerenik lige
može donijeti odluku . Odgođene utakmice zbog više sile moraju se odigrati najkasnije do
idučeg kola. Dva posljedna kola proljetnog dijela prvenstva moraju se igrati istog dana i u
isto vrijeme.

ORGAN NATJECANJA:
Članak 7.
Organi natjecanja su: 1.Povjerenik za natjecanje
2.Povjerenik za suđenje
3.Disciplinski sudac
4.Komisija za žalbe ŽNS

POVJERENIK ZA NATJECANJE:
Članak 8.
-rukovodi natjecanjem na temelju ovih Propzicija i Pravilnika HNS,
-registrira utakmice i riješava žalbe klubova u prvom stupnju,
-vodi tablicu lige,

-podnosi prijave Disciplinskom sucu lige,
-utvrđuje satnicu , te odobrava promjenu termina satnice utakmice,
-određuje delegate na utakmicama , a na temelju izrečene disciplinske mjere određuje za
pojedine delegate broj utakmica pauze.
-obnaša i druge poslove koje mu u nadležnost da IO ŽNS,
-o svom radu podnosi izvješće IO ŽNS,

POVJERENIK ZA SUĐENJE:
Članak 9.
-određuje suce za utakmice,
-analizira zapisnike sa utakmica/ izvješća delegata/,
-vrši izmjene delegiranih sudaca ako se ukaže potreba,

DISCIPLINSKI SUDAC:
Članak 10.
- rješava i donosi odluke o svim disciplinskim prekršajima prema
klubovima,igračima,trenerima,i ostalim športskim djelatnicima u prvom stupnju
-vodi evidenciju javnih opomena igrača,
-pokreće disciplinski postupak na temelju prijave ili izvješća,
-podnosi izvješće o radu IO ŽNS,

KOMISIJA ZA ŽALBE:
Članak 11.
-rješava sve žalbe po Pravilniku o nogometnim natjecanjima HNS,
Disciplinskom pravilniku HNS i Pravilniku o registraciji klubova i igrača u drugom
stupnju,
-Odluke komisije su konačne za žalbe po Disciplinskom pravilniku,

DELEGAT UTAKMICE:
Članak 12.
Na svaku utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji ima vrhovni
nadzor nad utakmicom i predstavlja rukovodstvo natjecanja.
Prava i obveze delegata na utakmici su:
-da u nazočnosti predstavnika klubova utvrdi idenitet igrača i ispravnost športskih
iskaznica, te dali su izdane licence za trenere, ostale službene osobe
-da utvrdi nazočnost sudaca, liječnika, fizoterapeuta, policije, redatelja, skupljača lopti, te
provjeri pismenu prijavu utakmice nadležnoj Policijskoj postaji.
-da po završetku utakmice sačini zapisnik iste uz suradnju sa sucima i predstavnicima
klubova,
--ukoliko na utakmicu ne dođe delegat ,dužnost će obnašati sudac utakmice.

NOGOMETNI SUCI:
Članak 13.
Sve prvenstvene utakmice sude suci koji se nalaze na listi sudaca,a koju je verificrao IO
ŽNS. Ukoliko određeni sudac ne dođe na utakmicu , istu će suditi prvi pomoćni sudac, ako
na utakmicu ne dođe i prvi pomoćni sudac, tad će utakmicu suditi drugi pomoćni sudac.
Ukoliko na utakmicu ne dođe nijedan delegirani sudac, utakmicu će suditi neki od nazoćnih
sudac ,ako se klubovi nemogu dogovoriti tko će suditi , suca utakmice će odrediti delegat o
ćemu će sastaviti sporazum koji će ptpisati predstavnici klubova i delegata, a on je sastavni
dio zapisnika. Ako na utakmicu ne dođu suci i delegat može se odigrati prijateljska
utakmica, ukoliko se klubovi ne dogovore o izboru sudaca i o tome naprave pismeni
sporazum prije početka utakmice. Zapisnik s utakmice i pismeni
sporazum mora domaćin dostaviti Povjereniku lige najkasnije 48 sati po odigranoj
utakmici.
Po odluci IO ŽNS, povjerenik za natjecanje može koristiti suce s viših lista.

NOGOMETNI TRENERI:
Članak 14.
Trener može obnašati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama, samo ako ima izdanu
licencu od nadležnog organa ŽNS. Ukoliko isti nema izdanu licencu delegat utakmice ,neće
dozvoliti ulazak treneru u dio igrališta predviđen za službene osobe. Igrač-trener koji ima
propisanu licencu može nastupiti za svoju momčad, ukoliko nije plaćen kao trener.

PREDSTAVNIK KLUBA:
Članak 15.
Svaki klub mora odrediti osobu koji će predstavljati klub na utakmici. Isti mora da se javi
delegatu utakmice 60 min. prije utakmice sa sastavom momčadi i športskim iskaznicama
igrača,da sudjeluje u utvrđivanju identitetu igrača i ispravnosti športskih iskaznica.

ZAPISNIK UTAKMICE:
Članak 16.

Za sve prvenstvene utakmice obvezno se sastavlja zapisnik utakmice.Zapisnik sastavlja
delegat utakmice uz nazočnost predstavnika klubova.Zapisnik se sastavlja u 5
primjerka.Dva za vodstvo lige,a po jedan klubovima.Ispravak podataka unijeti u zapisnik
vrši se po službenoj dužnosti ,a na temelju dopisa kluba organu natjecanja.Ispravak se vrši
prije odigravanja narednog kola,a o ispravci moraju se upznati svi klubovi lige.Ispravak
zapisnika klubovi mogu zatražiti u roku 48 sati po odigranoj utakmici.

IGRALIŠTE:
Članak 17.
Svako igralište mora biti registrirano od nadležnog organa/NS,ŽNS/.
Teren za igru ne može biti krači od 90 m i uži od 60 m.

OCJENA SPOSOBNOSTI TERENA:
Članak 18.
Domaća momčad obvezna je pripremiti teren za igru,a da je sposoban za odigravanje
prvenstvenih utakmica. Ocjenu o terenu vrši sudac u nazočnosti kapetana momčadi prije
početka utakmice. Odluku isključivo donosi sudac utakmice. Sudac i delegat su dužni u
zapisnik utakmice upisati odluku suca o nesposobnosti terena za igru i zapisnik u roku 24
sata dostaviti vodstvu lige.

NAJMANJI BROJ IGRAČ I IZMJENE:
Članak 19.
Utakmica može početi ako momčad ima najmanje sedam /7/ igrača. Igrači koji ne nastupe
od početka utakmice mogu naknadno ući u igru do kraja utakmice ako su upisani u
zapisnik utakmice. Ako jedna momčadostane s manje od sedam/7/igrača ,a u roku od 5
min. nije u stanju nastupiti s min. brojem igrača sudac je obvezan utakmicu prekinuti.
U zapisnik utakmice treba upisati brojeve ispred imena igrača koje imaju igrači na
majicama,s tim da utakmicu moraju započeti prvih 11 igrača upisanih u zapisnik bez
obzira na brojeve. Ostali igrači upisani u zapisnik mogu ući u igru
tijekom utakmice kao zamjenski igrači,a naj više 5 igrača, dok se u zapisnik može upisati
najviše 18 igrača.

DRESOVI:
Članak 20.
Momčadi na utakmici moraju nastupiti u dresovima različite boje. Ako su iste boje,
domača momčad nastupa u dresovima svoje boje, a dresove mora promijeniti gost. Ako ih
gost nema tada je klub domačin obveza posuditi dresove.
Svi klubovi obvezni su prijaviti svoju boju dresova,a koji se objavljuje u rasporedu
natjecanja.

ORGANIZACIJA UTAKMICE:
Članak 21.

Za organizaciju utakmice odgovoran je klub domačin. Klub domačin je prvimenovani klub
u rasporedu natjecanja. Klub domačin je obvezan:
-osigurati odgovarujće igralište za potrebitim brojem prostorija/Stručno-pedagoški
normativi/
-da uputi pismeni zahtjev Policijskoj upravi za nazočnost njihovi djelatnika na utakmici,a
ovjereni zahtjev daje na uvid delegatu utakmice,
-da osigura liječničku službu,osobni auto sa vozačem.
-da osigura dovoljan broj redatelja,skupljača lopti ,
-da pruži potpunu sigurnost gostujućoj momčadi i službenim osobama pri dolasku ,tijekom
utakmice, poslije iste, te pri odlasku iz mjesta odigravanja utamice.

NASTUP IGRAČA:
Članak 22.

Pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama imaju igrači koji su temeljem ispravno
izvršene i objavljene registracije stekli pravo nastupa. Na utakmicama seniora pravo
nastupa imaju igrači s navršenih 17 godina života. Pravo nastupa imaju i igrači s navršenih
16 godina života,ako su od liječničke komisije proglašeni sposobnim te uz športsku
iskaznicu moraju imati obrazac o specijalističkom pregledu ovjeren od strane NS i
zdrastvene ustanove. Pravo nastupa igrača utvrđuje delegat prije početka utakmice uz
nazočnost predstavnika klubova. Igrač ne može u istom danu nastupiti na dvije utakmice.
Ako je određeno ponovno odigravanje utakmice , pravo nastupa imaju svi igrači,koji na taj
dan imaju pravo nastupa. U natjecanju I ŽNL dopušten je nastup najviše dva (2) igrača
strana državljana na utakmici.

UTVRĐIVANJE IDENTITETA IGRAČA:
Članak 23.

Idenitet igrača se utvrđuje putem športske iskaznice,a u slučaju njenog nedostatka
,osobnom iskaznicom ili putovnicom. Identitet se utvrđuje prije početka utakmice,a po
završetku utakmice samo za one igrače koji nisu stigli na početak utakmice..

LIJEČNIČKI PREGLED:
Članak 24.
Svaki igrač mora u športskoj iskaznici imati upisan liječnički pregled,a u izuzetnim
slučajevima službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.
Liječnički pregled vrijedi šest/6/ mjeseci, a potvrda 15 dana od izdavanja.
Specijalistički pregled vrijedi šest/6/ mjeseci,bez obzira dali mu je redovni istekao.Igrač
koji nije liječnički pregledan,kao i igrač kojem liječnički pregled nije upisan u športsku
iskaznicu,niti ima potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu nemože nastupiti na
prvenstvenim utakmicama. Igrač ima pravo nastupa u slučaju kad nem trenutno športsku
iskaznicu,ali mora delegatu dati na uvid potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.
Liječnički pregled se obavlja u zdrastvenoj ustanovi . U športsku iskaznicu mora biti pečat
ustanove,faksimil liječnika, te datum pregleda.
Za prekršaje ovih odredbi i odredbi iz članka Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNSa, klub i igrač snose natjecateljske i disciplinske sankcije.

NEDOLAZAK, NEODIGRAVANJE I PREKID UTAKMICE:
Članak 25.
Ako u roku od 15 min.od određenog početka utakmice ne nastupi jedna momčad s
potrebitim brojem igrača,sudac će kapetana momčadi koja će nastupiti priopčiti da se
utakmice neće odigrati to unijeti u zapisnik utakmice.
U slučajevima nedolaska,neodigravanja ili prekida utakmice/čl.56,57,58,59 Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS/ klub snosi sve natjecateljske I disciplinske sankcije.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE;
Članak 26.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnim utakmicama.Sve utakmice koje se
igraju u vrijeme suspenzije ,izrečene od nadležnog organa ,registrirat će se sa 3:0 u korist
protivnika.
U slučaju nastupa momčadi za vrijeme trajanja suspenzije,klub snosi sve sankcije
predviđene Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS i DP HNS,a to se odnosi i na
klub koji odigrao utakmicu sa suspendiranim klubom.

ODUSTAJANJE OD NATJECANJA:
Članak 27.
U slučajevima kada se klub prestane s djelovanjem, spaja s drugim klubom ili odustane od
natjecanja, postupit će se prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS.

BRISANJE IZ NATJECANJA:
Članak 28.
Klub je obvezan izvršavati svoje obveze iz Propzicija u rokovima koji su određeni po IO
ŽNS.
Klub koji ne izvrši svoju obvezu bit će brisan iz natjecanja, po organu koji vodi natjecanje.
Ako je riječ o obvezama iz proljetnog dijela natjecanja , klub neće biti uključen u idučoj
natjecateljskoj godini.

UTVRĐIVANJE PLASMANA:
Članak 29.
Klub koji pobjedi na utakmici dobija tri/3/ boda,a kod neriješenog ishoda klub osvaja
jedan/1/ bod. Ako klubovi osvoje isti broj bodova ,odlučuje razlika između datih i
primljenih golova. Ako je to isto ,bolje plasiran je onaj klub koji postigao više golova,a ako
su i u tome isti ,dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o mjestu koje utjeće na prijelaz u viši ili niži rang natjecanja,u slučaju
jednakog broja bodova,plasman se utvrđuje na temelju dodatne tablice od rezultata koje su
u međusobnim utakmicama postigli klubovi s jednakim brojem bodova. To vrijedi i za niži
rang natjecanja. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika datih i primljenih golova,a
ako i ta razlika ista, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima/ 2 kluba/, odnosno veći
broj postignuti golova,kad su u kombinaciji 3 ili više klubova.
Ako se i na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice
zainteresiranih klubova i to:2 kluba-2utakmice po dvostrukom bod sustavu,
3-kluba-3 utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu.
Posljednje plasirani klub u natjecanju I ŽNL obavezno na kraju natjecanja ispada u niži
stupanj natjecanja, odnosno iz lige ispada onoliki broj klubova koliko je potrebno da liga
broji 16 klubova u natjecateljskoj sezoni 2018/19.

REGISTRACIJA UTAKMICA:
Članak 30.
Prvenstvene utakmice na koje nije uložena žalba, niti postoji temelj za registraciju po
službenoj dužnosti, utakmice se registriraju postignutim rezultatom. Povjerenik lige
registrira utakmice u roku od 15 dana od dana odigravanja utakmice.

ŽALBA NA ODIGRANE UTAKMICE:
Članak 31.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti u roku dva/2/ dana, a obrazloženje u
dva primjerka s uplačenom pristojbom u roku od tri/3/ dana od dana odigravanja
utakmice, organu koji vodi natjecanje. Žalbe koje nisu u datim rokovima dostavljene,ili
nije uplačena propisana pristojba bit će odbačene.
Ukoliko rok za žalbu istiće u nedjelju ili državni praznik,rok se produžuje na prvi radni
dan. Svaka žalba mora biti riješena u roku od 21 dan od njenog prijema. Žalba na odluku

Povjerenika lige, ulaže se Komisiji za žalbe ŽNS, a u roku od 8 dana od primitka odluke iz
prvog stupnja. Odluka komisije za žalbe je konačna.
Pristojba na žalbu u 1 stupnju je 500,00 Kn, a u 2 stupnju 2.000,00 Kn.
Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se žalba potpuno usvoji.

OBNAVLJANJE LIGE:
Članak 32.
Prvak I ŽNL u sezoni 2017/2018 igra kvalifikacije za ulazak u MŽNL (4 Županije). Prvaci
II ŽNL B. Manastir, Osijek, Đakovo, Našice igraju kvalifikacije za popunu I ŽNL, od kojih
dva kluba pobjednika osiguravaju plasman u I ŽNL, dok prvak II ŽNL ValpovoD.Miholjac izborio je direktan plaman u I ŽNL za sezonu 2018/19.

FINANACIJSKE ODLUKE:
Članak 33.
Svi klubovi obvezni su uplatiti ŽNS kotizaciju i članarinu za natjecanje, podmiriti troškove
službenih osoba i uplatiti propisane poreze na dohodak.
Visinu financijskih obveza klubova donosi IO ŽNS.
Za natjecateljsku 2017/2018 , IO ŽNS na svojoj redovnoj sjednici utvrdio je slijedeće
novčane obveze klubova:
-članarina-polusezona
-kotizacija-polusezona
-taksa –sudac /neto/
-taksa-delegat/neto/

600,00
2.000,00
250,00
200,00

Kn
Kn
Kn /glavni/ , 200,00 Kn /pomoćni/
Kn

PUTNI TROŠKOVI:
-a/0,33 Kn ---- po pređenom km,ako suci putuju iz istog pravca svaki sa
svojim vozilom;
-b/1,33 Kn ----- po pređenom km , ako sudac putuje iz suprotnog pravca u
odnosu na ostala dva suca;
-c/1,67 Kn ------ po pređenom km,ako vozilo koriste dva suca;
-d/2,00 Kn ------ po pređenom km,ako vozilo koriste tri suca i delegat;
Pod c i d kilometražu naplaćuje samo sudac vozač.
Delegat naplaćuje kilometražu u visini iznosa pod “ C “ tj. 2,00 kuna po kilometru
Klubovi ŽNL obvezni su uplatiti neto sudačku taksu prijevoza virmanskim nalogom na
ž.r.suca odnosno delegata u roku 14 dana po odigranoj utakmici , a pripadajući porez na
dohodak u istom tom roku , a virmane o izvršenim uplatama obvezno predočiti delegatu na
idućoj utakmici kada je klub domaćin.

ZAVRŠNE ODREDBE:
Članak 34.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS.
IO ŽNS i Komisija za natjecanje ŽNS daje upute za primjenu ovih Propozicija.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja.

Osijek, kolovoz. 2017.

Predsjednik ŽNS
Ante Vučemilović Šimunović

