Međužupanijski nogometni odbor i plenum klubova na sjednici održanoj dana
_24.07.2017.godine na temelju članka __. Statuta HNS (Glasnik HNS-a br._______),
donio je:

PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA MEĐUŽUPANIJSKU NOGOMETNU LIGU
ZA NATJECATELJSKU GODINU 2017/2018.
OPĆE ODREDBE:
Članak 1.
Međužupanijska nogometna liga (županije osječko baranjska,vukovarsko srijemska,
požeško slavonska i brodsko posavska) osnovana je na sjednici MNO sa prostora
HNS Središte Osijek.
Članak 2.
Međužupanijska nogometna liga (MŽNL) u kojoj će nastupati klubovi iz
natjecateljske 2016/2017 godine koji su ostvarili plasman , pobjednic iz kvalifikacija
prvaka prvih ŽNL požeško slavonskog ŽNS i brodsko posavskog ŽNS, osječko
baranjskog i vukovarsko srijemskogće u natjecateljskoj 2017/2018 godini brojiti 16
klubova. Broj klubova u MŽNL po županijama je slijedeći:
ŽNS osjekčo baranjski,šest (7) klubova ŽNS vukovarsko srijemski, _šest_ (6) klubova
ŽNS brodsko posavki _dva_ (2) kluba, ŽNS požeško slavonske jedan (1) kluba.
SASTAV LIGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BORAC AGRAR Bobota
DARDA Darda
OTOK Otok
SLOGA Nova Gradiška
BORAC Kneževi Vinogradi
HAJDUK Pakrac
JADRAN Gunja
ŽELJEZNIČAR Sl.Brod

9. ŠOKADIJA Babina Greda
10. VIŠNJEVAC Višnjevac
11. GRANIČAR Županja
12. NAŠK Našice
13. SLAVONAC Tenja
14. VIHOR Jelisavac
15. VUTEKS SLOGA Vukovar
16. ZRINSKI Jurjevac

Članak 3.
Ligom rukovodi Hrvatski nogometni savez. Središte Osijek gdje će biti i sjedište lige.
Odluku o organizaciji vođenja pojedine lige donosi Izvršni odbor HNS-a..
Članak 4.
Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu i to u nogometnoj sezone – jesen/
proljeće.
Članak 5.
Raspored parova se utvrđuje - ždrijebom broja pojedinog sudionika i to predstavlja
ključ za primjenu Bergerove tablice, najkasnije 20 dana prije kalendarom predviđenog
početka.
Članak 6.
Kalendar natjecanja donosi MNO, a na prijedlog Povjerenika za natjecanja i plenuma
klubova. Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati izuzev u
slučaju više sile. U tom slučaju organ koji rukovodi natjecanjem može izvršiti

promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola. Posljednja dva kola
prvenstva igraju se istog dana i u isto vrijeme.
Članak 7.
Sve utakmice igraju se u subotom i nedjeljom, osim onih kola koja se poklapaju sa
terminom nastupa A reprezentacije - kola se igra dan kasnije) u popodnevnoj satnici, a
u skladu s vremenom koje se unaprijed određuje za cijelu natjecateljsku godinu, a
temeljem uhodane satnice .
Članak 8.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su
brinuti o uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice
i biti će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u
skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez Središte
Osijek svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obavezan utakmicu MŽNL Slavonije i Baranje snimiti s jednom
kamerom , a snimka DVD/VHS se po završetku utakmice predaje delegatu.
Svaki klub koji ne postupi shodno naprijed navedenom podliježe disciplinskoj
odgovornosti.
Članak 9.
Klubovi u zapisnik utakmice ne daju pismene primjedbe na suđenje, već to mogu
učiniti drugi dan nakon odigrane utakmice u pismenoj formi a isti šalju na adresu
Središta.
Članak 10.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika
klubova, koji će se održati 1 sat prije početka utakmice, pod rukovodstvom delegata
utakmice, a kojem obvezno prisustvuju:
- suci utakmice,
-predstavnici klubova,
-rukovoditelj osiguranja kluba domaćina,
-rukovoditelj stadiona kluba domaćina.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje
utakmice, koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima,
Propozicija natjecanja, Odluke o sigurnosti na nogometnim natjecanjima, Zakona o
javnim okupljanjima, te ostalih odluka IO HNS-a.
Članak 11.
Svi klubovi MŽNL dužni su vodstvu natjecanja, najmanje 20 dana prije, u pismenoj
formi prijaviti osnovnu i rezervnu boju dresova u kojima će se natjecati. Sve utakmice
klub domaćin igra u svojoj osnovnoj boji, a gostujući klub se je dužan prilagoditi.
ORGANI NATJECANJA
Članak 12.
Organi natjecanja su:
- Povjerenik za natjecanje i tehnički tajnik, ŽNS osječko baranjski
- Povjerenik za suđenje i povjerenik za sigurnost, ŽNS Požeško slavonski
- Disciplinski sudac, ŽNS Vukovarsko srijemski
- Komisija za žalbe .

Članak 13.
Organe iz članka 12. ovih Propozicija imenuje Organizacijski odbor HNS Središte
Osijek (MNO), a na razdoblje od dvije (2) godine. Organizacijski odbor može
odrediti i drugačije rukovođenje ligom , ukoliko ocijeni da će drugačiji način biti
korisniji za nogometnu organizaciju i sigurnost.
Članak 14.
Svi klubovi MŽNL moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene kroz tehničke i stučnopedagoške uvjete, koje je na prijedlog Stručne komisije donio Izvršni odbor HNS-a.
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 15.
Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem u MŽNL Slavonije i baranje
- rukovodi natjecanjem u skladu s propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima koji
se primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama I.O. HNS-a.
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice, u prvom
stupnju,
- vodi tablicu natjecanja ,
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
- priprema prijedlog Uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja,
zajedno sa Povjerenikom za sigurnost.
- određuje delegate za utakmice s liste delegata MŽNL ili HNL-e,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Organizacijski odbor ,
POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 16.
Povjerenik za suđenje:
- određuje za suđenje perspektivne suce sa liste sudaca MŽNL te Prve, Druge i Treće
HNL-e ,
- analizira zapisnike sa utakmica i izvješća o suđenju,
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i žalbi
u svezi sa suđenjem,
- najmanje dva puta godišnje izrađuje i daje izvješće o suđenju,
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere organi HNS Središte Osijek.
DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 17.
Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su učinili klubovi , njihovi igrači,
treneri, suci, delegati, i ostali nogometni djelatnici, a u skladu s Diciplinskim
pravilnikom,
- vodi evidenciju javnih opomena
- pokreće disciplinski postupak osnovom prijava i izvješća,
- podnosi izvješće o svom radu najmanje dva puta godišnje,
- prati red tijeka natjecanja i ukoliko utvrdi nepoštivanje propisa i odluka, dužan je
postupiti po službenoj dužnosti i zahtjevati poštivanje odluka i Pravilnika HNS-a.

KOMISIJA ZA ŽALBE
Članak 18.
Komisija za žalbe :
- rješava u drugom stupnju sve žalbe po Pravliniku o nogometnim natjecanjima,
Disciplinskom pravilniku, Pravilniku o registraciji klubova i igrača, kao i po ostalim
pravilnicima i odlukama HNS-a.
- odluke Komisije za žalbe su konačne,
- Komisija o svom radu podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS-a,
- nezadovoljna strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu
pravilnika Komisiji za propise I.O. HNS-a,
- broj članova Komisije za žalbe je 3, s tim da u vijeću ne
mogu sudjelovati predstavnici zaintereseiranih klubova i njihovih matičnih saveza,
- predsjednik Komisije odlučuje o sastavu vijeća.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 19.
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik natjecanja određuje delegata koji zastupa
rukovodstvo i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegat je dužan doći na igralište jedan sat prije vremena određenog za početak
utakmice.
Delegat je obavezan kompletni zapisnik sa utakmice sačiniti odmah po završetku
utakmice u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.
Zapisnik s utakmice i svoje izvješće u dva (2) primjerka i kontrolu suđenja, delegat
dostavlja Povjereniku lige u roku 24 sata.
Po primjerak zapisnika sa utakmice delegat uručuje službenim predstavnicima
klubova, odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu u pismenoj formi povjeri
Povjerenik za natjecanje.
SUCI UTAKMICE
Članak 20.
Suce za utakmie određuje Povjerenik za suđenje , s perspektivnih lista suđenja
i pomoćnog suđenja MŽNL te Prve , Druge i Treće HNL.
Članak 21.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i
zapisnik svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih
djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 22.
U slučaju nedolaska određenog suca na suđenje u vrijeme određeno za početak
utakmice ili u slučaju povrede suca za vrijeme utakmice, prvi pomoćni sudac
preuzima dužnost suca.
Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se
sporazumjeti da utakmicu može suditi jedan od nazočnih sudaca s lista sudaca za
suđenje Prve, Druge ili Treće HNL, a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne
suce koji su na listama za pomoćno suđenje MŽNL , Prve, Druge ili Treće HNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac
(koji ispunjava uvjete da se nalazi na listama sudaca za suđenje Prve i Druge ili
Treće HNL) suditi utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve
treba zapisnički konstatirati.

Članak 23.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne
pridržava odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji
pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u
svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u
ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.
Članak 24.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni sudac) nije odgovoran za bilo kakav
oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine
ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo,
zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak
potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
NOGOMETNI TRENERI
Članak 25.
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima
dozvolu za rad (licencu) izdanu od komisije nogometnih trenera HNS-a. Ukoliko
delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu
igrališta, predviđen za pričuvne igrače i službene osobe. Plaćeni treneri ne mogu
nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.
PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 26.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici s liste licenciranih
osoba od HNS-a. Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć od svog kluba koju
stavlja na uvid delegatu prije takmice. Predstavnik kluba uz punomoć, delegatu
utakmice predaje i sastav momčadi i športske iskaznice igrača, kao i dozvolu za rad
trenera, te licencu za liječnika, i fizioterapeuta. Predstavnik kluba sudjeluje u
utvrđivanju identiteta igrača, u upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisivanje
zapisnika.
ZAPISNIK UTAKMICE
Članak 27.
Za sve prvenstvene utakmice obvezno je sastaviti zapisnik utakmice. Zapisnik
utakmice sastavlja delegat utakmice uz pomoć zapisničara kojeg osigurava klub
domaćin. Ispravak podataka unijetih u zapisnik vrši se po službenoj dužnosti,
temeljem dopisa kluba upućenog Povjereniku za natjecanje i protivničkom klubu.
dopis se šalje u roku od 48 sati po odigravanju utakmice. Ispravak se vrši prije
odigravanja narednog kola,a o ispravci se moraju upoznati svi klubovi sudionici
natjecanja.
Zapisnik se piše u COMET SUSTAVU, a klubovi su dužni osigurati pristup
internetu.
Ukoliko se na utakmici dogodi da bude odstranjen službeni predstavnik kluba
zapisnik potpisuje kapetan momčadi.
U natkrivenim kabinama, na klupama mogu sjediti za vrijeme utakmice:
- delegat utakmice
- predstavnik kluba koji ima urednu licencu,izdanu od svog Središta
- pričuvni igrači (po 7 igrača) u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice,
- trenera s urednom licencom za rad izdanu od nadležnog organa, i pomoćni trener s
licencom.
- dežurni liječnik s urednom licencom, s dva do četiri nosača nosila, svi propisno
označeni.

- fizioterapeut u sportskoj opremi sa urednom licencom.
- vozač kola hitne medicinske pomoći s kolima hitne pomoći,
- deset sakupljača lopti u športskoj opremi različitoj po boji opreme momčadi koje
igraju,
- za odigravanje utakmice klub domaćin je obvezan osigurati pet (5) ispravnih lopti
koje po svemu odgovaraju propisima,
- u slučaju da se utakmica igra po snijegom prekrivenom terenu domaćin je obvezan
osigurati lopte koje su potpuno uočljive (crvene).
Članak 28.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih pića, niti ostalih pića u
staklenoj ambalaži.
Članak 29.
Igrač koji u tijeku utakmice bude isključen, mora odmah napustiti unutarnji dio
nogometnog terena.
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje sučevih odluka
iz kabina za pričuvne igrače i vrijeđanje svojih i suparničkih igrača.
Službenim osobama je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj liniji
igrališta (1 metar lijevo i desno od kabine i 1 metar od uzdužne linije)
Članak 30.
Klub domaćin obavezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje zapisnik o
odigravanju utakmice kao i pisaći stroj, te pružiti svu neophodnu pomoć pri
sastavljanju zapisnika.
Zapisnik se sastavlja u četiri (4) primjerka u nazoćnosti ovlaštenih predstavnika
klubova.
PRAVO NASTUPA

Članak 31.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina
života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi
Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili
16 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu
momčad. Odobrenje se treba ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu,
a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.
Na utakmicama MŽN lige mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni
zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u športsku iskaznicu, ovjereno potpisom
liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pregled.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u
športsku iskaznicu.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme
kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u športsku
iskaznicu, a igrač može nastupiti od dana upisa pregleda do dana kada ističe
određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled
u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome
liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ne može nastupiti na javnoj
utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti na
javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom liječničkom

pregledu iz ovog stavka treba biti izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na
pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog
dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.
Tijelo koje vodi natjecanje obvezno je pismeno izvijestiti klub o igračima koji
su pod automatskom kaznom, a klubovi su obvezni tijelo koje vodi natjecanje
izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom prvenstva registrira za klub.
Klubovi MŽNL obvezni su prijaviti sve igrače koji nastupaju na utakmicama
MŽNL u Središte HNS-a, na posebnom obrascu.
Na prvenstvenim utakmicama MŽNL, klubovi su obvezni započeti utakmicu
s najmanje 3 igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine,
podrazumijeva se igrač koji na dan 01.07.2017. 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 tri igrača starosti do 21 godine, igrača starosti do 21 godine u
prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač.
U natjecanju MŽNL dopušten je nastup najviše dva (2) igrača strana državljana na
takmici.

DRESOVI:
Članak 32.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje.
Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promjeniti gostujuća momčad ukoliko
domaća momčad nastupa u dresovima svoje prijavljene boje.
U tom slučaju domaća momačad dužna je posuditi dresove gostujućoj momčadi ako
ih ova nema.
Dvadeset dana prije početka natjecanja sve momčadi obavezne su obavijestiti organ
natjecanja u kojoj boji dresova će kao domaćini (stalna i zamjenska) nastupati.
Na poleđini dresova momačdi maraju imati vidljive brojeve od 1 - 99, propisane
veličine 20x25do35x5 cm. U zapisnik upisuje se 18 igrača.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST:
Članak 33.
O disciplinskim prekršajima koj izvrše klubovi igrači, suci, delegati, treneri i ostali
djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac na osnovu Disciplinskog
pravilnika HNS-a.
NENASTUPANJA NA UTAKMICI STALNOG NATJECANJA:
Članak 34.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice ne nastupi
jedna od momčadi sa potrebnim brojem igrača, sudac će priopćiti kapetanu momčadi
koja je nastupila da se utakmica neće odigrati i to će se unijeti u zapisnik utakmice.
Izuzetno u slučaju da momčad nije mogla nastupiti uslijed više sile, sudac će
pričekati nešto više, ali će voditi računa o tome da se utakmica može završiti na
vrijeme (mrak ili odigravanje još jedne utakmice na istom terenu)

Tijelo koje vodi natjecanje, registrirat će utakmicu po službenoj dužnosti sa 3-0 (par
forfe) ukoliko utvrdi da je nedolazak na utakmicu neopravdan.

IGRAČI, NAJMANJI BROJ I ZAMJENE:
Članak 35.
Utakmica može započeti ako jedna momčad ima najmanje 7 igrača.
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno
ući u igru sve do kraja utakmice, a na način predviđen Pravilima nogometne igre
ukoliko su prije početka upisani u zapisnik kao igrači ili zamjenici.
Svaki klub na prvenstvenoj utakmici MŽNL ima prevo na pet (5) zamjena
tijekom utakmice.
Članak 36.
Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane sa manje od 7 igrača sudac je dužan igru
prekinuti a ukoliko momčad nije u mogućnosti da u roku od 5 minuta nastupi sa
minimalnim brojem igrača, dužan je prekinuti utakmicu. Klub se obvezatno predaje
na disciplinsku odgovornost.
Klub koji ne pristupi odigravanju utakmice dužan je nadoknaditi štetu drugom
klubu.Visinu štete, na osnovu dokumentiranog pismenog zahtjeva kluba koji je
oštečen, utvrđuje tijelo koji vodi natjecanje.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE I POSLJEDICE:
Članak 37.
Suspendirana momčad, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupiti
na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
Sve utakmice koje padaju u vrijeme suspenzije zbog neizvršavanja pravovaljanih
odluka nadležnog tijela ili neizvršavanja nespornih obaveza nastalih iz natjecanja
predviđenih propozicijama, registrirat će se sa 3-0 (par forfe) u korist suparničke
momčadi.
REGISTRACIJA UTAKMICE:
Članak 38.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po
službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe) utakmica će se registrirati postignutim
rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 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 strane Povjerenika lige, ako je odluka
postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u
postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnom natjecanjima.

POPUNA III HNL “ISTOK”
Članak 39
Prvak međužupanijske nogometne lige izravno obnavlja III HNL “Istok”.

OBNAVLJANJE LIGE MŽNL:
Člana 40
Prvaci prvih županijskih nogometnih liga ŽNS osječko baranjskog i vukovarsko
srijemskog te ŽNS požeško slavonskog i brodsko posavskog županije na kraju
natjecateljske 2017/2018 godine igraju po dvije kvalifikacijske utakmice te dva
pobjednika iz kvalifikacija obnavljaju MŽNL .
Iz lige obavezno ispada posljednje plasirani klub.
Članak 41
U natjecateljskoj 2017/2018 MŽNL Slavonije i baranje će brojati će 16 klubova.

ŽALBE:
Članak 42.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti Povjereniku lige u roku od dva
(2) dana, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od tri
(3) dana od odigravanja utakmice. U zadnja tri (3) kola žalbeni rok skračuje se na 1
dan (24 sata), osobno ili putem faxa.
U koliko rok za ulaganje žalbi ističe u nedjelju ili državni praznik, rok za ulaganje
žalbi se produžuje za prvi radni dan.
Nepravovremeno najavljene ili nedovoljno taksirane žalbe biti će odbačene.
Pri ocjeni blagovremenosti žalbi, uzima se u obzir datum poštanskog žiga na
preporućenom pismu, brzojavu, datum na pismu, odaslanom telefaksu ili datum na
novčanoj uplatnici.
Članak 43.
Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od 14 dana od prijama
žalbe.
Članak 44.
Žalbe na odluku Povjerenika lige u drugom stupnju podnose se Komisiji za žalbe
I. O. HNS-a u roku od 8 dana od datuma uručenja odluke. Odluka u drugom stupnju
mora biti donijeta u roku od 10 dana od prijama žalbe.
U zadnja tri (3) kola Odluka se donosi u roku od dva (2) dana.
Protiv odluke Komisije za žalbe, nema mjesta žalbi.
Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku smatra se da žalba
nije usvojena, a oštećena strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za
zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Komisiji za žalbe I.O. HNS-a.
Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana, a prijedlog se podnosi po odredbama članka
81 Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.

UTVRDJIVANJE PLASMANA:
Članak 45.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub
osvaja po jedan bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih
zgoditaka.
U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više
zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o plasmanu u drugi dio natjecanja, u slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata
koje
su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom
djelu
natjecanja.
Ukoliko se radi o mjestu koje osigurava prijelaz u viši rang ili prijelaz u niži rang
natjecanja u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne
tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim
brojem bodova u prvom dijelu natjecanja.
Ukoliko se radi o odlučivanju o prvaku ili o prijelazu u viši ili niži rang natjecanja, u
slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata
koje
su u međusobnim utakmicama u prvom i drugom dijelu postigli klubovi sa jednakim
brojem bodova.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima (kada
su
u kombinaciji dva kluba) odnosno veći broj postignutih zgoditaka (kada su u
kombinaciji
tri ili više klubova).
Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice
između
zainteresiranih klubova i to:
- jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, 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
je u
kombinaciji 4 ili više klubova.
Ukoliko se usaglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika
može
se utvrditi ždrijebom koji će provesti nadležni natjecateljski organ.
Tablicu proglašava Komisija za natjecanja IO HNS.

FINANCIJSKE ODREDBE:
Članak 46.
Troškove vođenja natjecanja snose klubovi sudionici natjecanja.
Sve prvenstvene utakmice lige podliježu obaveznom plaćanju slijedećih troškova:
- Članarina kluba za polusezonu iznosi 4.000,00 kuna (8.000,00 kuna godišnje)
- sucima putne troškove i naknadu (taksu) za suđenje u iznosu od 350,00 kuna
glavni, 250,00 kuna pomoćni suci
-delegatu utakmice putne troškove i taksu za obavljanje delegatske dužnosti u iznosu
od 250,00 kuna.
·

Plaćanje službenih osoba (sudaca, delegata i liječnika), putni troškovi i takse
do prve slijedeće utakmice. U slučaju da klub ne dokaže da je izvršio svoje
obveze prema službenim osobama s prethodne utakmice kada je bio
domaćin, delegat ćeto utvrditi u zapisniku utakmice, a povjerenik natjecanja
će podnijeti disciplinsku prijavu protiv kluba.

OSTALE ODREDBE:
Članak 47.
Dozvole za rad trenera (licence) u klubovima MŽNL na zahtjev trenera i kluba izdaje
Instruktor Središta a po kriterijima Stručnog odbora HNS-a.
Licence za službene predstavnike kluba, liječnika kluba,
rukovoditelja osiguranja kluba izdaje tajništvo Središta.

fizotarapeuta. te

Članak 48.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima i Disciplinskog pravilnika te ostalih propisa HNS-a.

OBJEKTI ZA NATJECANJE I TRENING
1. Klub je obvezan utakmice odigravati na kvalitetnom travnatom igralištu ili igralištu
sa umjetnom travom. Glavni teren treba biti ravan, bez ulegnuća i izbočina, te tragova
od prethodnog korištenja terena. Teren ne smije imati veća ogoljela mjesta, tj. bez
trave, a u cijelosti treba biti ispunjen gustima travnatim pokrivaćem. Teren mora biti
propustan za vodu, dovoljno tvrd u vlažnom, a mekan/elastičan u suhom stanju. Teren
se mora stalno održavati suvremenom tehnologijom prema uputstvima nadležnog
organa Saveza. Određuje se da je minimalna velićina terena 100 x 64 metara.
Ø Ø Igrališta na kojima se odigravaju utakmice MŽNL mora biti registrirana
od strane nadležnog ŽNS a rješenje o registraciji igrališta biti istaknuto na
vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika. Na terenu za igru zabranjen
je bilo koji oblik reklamiranja, kao i na mrežama i kutnim zastavicama.
Ø Odluku o sposobnosti terena za igru donosi sudac utakmice.
Ø Ø Sudac i delegat su dužni u zapisnik unijeti odluku suca o nesposobnosti
terena za igru i zapisnik u roku od 24 sata dostaviti vodstvu natjecanja uz
obveznu telefonsku obavijest odmah po donošenju odluke od strane suca.

Osijek, _.24.07.2017,__ god
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