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Temeljem članka 38.alineja 17. Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. Pravilnika o 

nogometnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog 

saveza Zagrebačke županije, Izvršni odbor NSZŽ-e na svojoj 23. sjednici održanoj elektronskim putem 

19.08.2021.godine donio je : 
 

P R O P O Z I C I J E NATJECANJA 
PRVE  ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU SEZONU  2021/2022 

 

I  OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 

Na temelju Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ, prvenstvo Prve Županijske nogometne lige u 

natjecateljskoj sezoni 2021/2022.  odvijati će se u dvije skupine  do 14. momčadi  

 - ZAPAD, za područje NS  Jastrebarsko, NS Samobor,NS Zaprešić,  

             - ISTOK, za područje NS Vrbovec, NS Velika Gorica NS Križ, NS  Dugo Selo 

Sastav klubova po skupinama utvrđen je Odlukom  IO , a sastavni je dio propozicija 

     

Članak 2. 

 

Natjecanje organizira i vodi Izvršni odbor NSZŽ putem tijela za natjecatelje I ŽNL. Sjedište 

vodstva je u sjedištu NSZŽ . 

 

Članak 3. 

 

Klub koji se natječe u I ŽNL mora u natjecanju imati seniorsku, te dvije momčadi mladeži. 

I.O.  će prema prijavama momčadi iste razvrstati u  natjecanje po ligama  NSZŽ-e ili NS-a. 

 

Članak 4. 

 

Za svaku natjecateljsku sezonu Izvršni odbor NSZŽ imenuje  tijela za vođenje natjecanja . 

 

Članak 5. 

 

Ukoliko  seniorska  momčad u natjecateljskoj sezoni 2021/2022. godine  neopravdano ne nastupi na dvije 

prvenstvene utakmice prestaje joj pravo natjecanja u I ŽNL, a u slijedečoj natjecateljskoj sezoni može se 

natjecati u naj nižem stupnju natjecanja   NSZŽ-e. 

 Kad se radi o momčadi mlađih kategorija  ,smatrat će se da je odustala  samo momčad koja 

neopravdano nije odigrala dvije utakmice. U takvom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je 

odustala i seniorska momčad. 

 

Članak 6. 

 

Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima koja se organiziraju na 

području NSZŽ, po odredbama Pravilnika o natjecanjima HNS. 

 

II  UVJETI  ZA ORGANIZIRANJE  NATJECANJA 

Članak 7. 

 

Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu, prema utvrđenom kalendaru natjecanja, kroz 

dvije polusezone "svaki sa svakim", jednom kao domaćin, jednom kao gost. 

                               

 

 Članak 8. 

Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NSZŽ, a raspored odigravanja utakmica utvrđuju 

povjerenici za natjecanje najkasnije 20 dana prije početka natjecanja. 

                               

 

 

 



 

 Članak 9. 

 

Utakmice se u pravilu odigravaju nedjeljom, a kalendarom natjecanja mogu se utvrditi i redovna 

kola u tjednu.U interesu regularnosti natjecanja zadnja dva kola prvenstva igraju se  isti dan i u isto 

vrijeme 

                                                                             Članak 10. 

 

Ukoliko klubovi iz opravdanih razloga traže promjenu rasporeda odigravanja utakmica za vrijeme 

prvenstva (ne odnosi se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići pismeni dogovor i dostaviti ga na 

odobrenje povjereniku za natjecanje, najkasnije 7. dana prije utakmice utvrđene po rasporedu. Klub može 

zatražiti odgodu odigravanja utakmice na temelju članka 17. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS. 

  Članak 11. 

 

Ako odlukom nadležnog organa zbog dana žalosti se zabrani odigravanje sportskih priredaba ili se 

utakmica ne može igrati zbog razloga više sile (potres, poplava i sl) onda se ta utakmica automatski 

odgađa, a povjerenik za natjecanje odredit će novi termin za odigravanje utakmice. 

 

III ORGANIZACIJA UTAKMICA 

      Članak 12. 

 

Organiziranju utakmica provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje u 

duhu pravilnika, odluka i ovih propozicija. 

Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema 

odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

       Članak 13. 

 

Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno 

odigra i zaštiti službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice i sve do njihovog napuštanja 

igrališta prijevoznim sredstvom. 

Klub je obvezan da na svim prvenstvenim utakmicama osigura: 

 - odgovarajuću medicinsku službu,nazočnu najmanje 30 minuta prije početka utakmice, te vozilo i 

vozača za slučaj prijevoza unesrećenog, 

 - najmanje šest redara sa vidnim oznakama, 

 - osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe, 

 - pet  ispravnih i kvalitetnih lopti, 

 - kompjuterski program i  osobu za pisanje zapisnika, 

 - podmirenje troškova službenih osoba, 

Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih i ostaih pića u bocama , limenkama i 

staklenim čašama 

                          Članak 14. 

 

U natkrivenim kabinama na klupama mogu sjediti za vrijeme utakmice: 

- licencirani predstavnik kluba  

- rezervni igrači u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice, 

- trener i pomoćni trener, ako ima dozvolu za rad za vođenje te momčadi, 

- medicinska osoba sa licencom, 

- fizioterapeut s licencom, 

- delegat utakmice s iskaznicom 

                       Članak 15. 

 

Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno nešportsko komentiranje sučevih odluka iz kabine, kao i 

vrijeđanje svojih i protivničkih igrača. 

Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj crti igrališta radi davanja uputa svojim 

igračima (1.metar lijevo i desno od kabine i 1.metar od uzdužne crte igrališta). 

              

Članak 16. 

 

Isključeni igrač i udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena. 

 

 



 

 

IV DELEGAT UTAKMICE 

                    Članak 17. 

 

Za svaku prvenstvenu utakmicu I ŽNL, povjerenik za natjecanje određuje delegata koji zastupa 

NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Dužnost delegata mogu obnašati osobe koje ispunjavaju uvijete 

po kriterjima za obnašanje dužnosti delegata. Ukupan broj delegata utvrđuje IO NSZŽ i raspoređuje  ih 

po skupinama I ŽL 

Delegati utakmice određuju se sa usvojene liste delegata I ŽNL, a po potrebi i sa viših lista, vodeći računa o 

ravnomjernom rasporedu delegata u tijeku cijelog prvenstva. 

U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata obavit će sudac utakmice koji je obavezan 

obaviti sve zadaće delegata sukladno PNN  HNS-a i  Propozicijama natjecanja. 

Prava i dužnosti delegata su : 

- da dođe na utakmicu  60 minuta prije početka utakmice 

- da u nazočnosti predstavnika klubova utvrdi identitet igrača, 

- da utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad, 

- da provjeri nazočnost vozača i vozila za slučaj prijevoza unesrećenog, 

- da pregleda sportske iskaznice igrača i o eventualnim nepravilnostima izvjesti predstavnika kluba, 

- da utvrdi kako je domaćin proveo organizaciju utakmice, 

- da prije početka utakmice sastavi zapisnik u onom dijelu koji se odnosi na podatke o utakmici, 

klubovima, učesnicima, popisu igrača, trenerima, predstavinicima klubova, sucima, osobama osiguranja, 

te eventualnoj žalbi na uvjete iz natjecanja. Bez tako sastavljenog zapisnika utakmica ne može započeti , a 

po započetoj utakmici nisu dozvoljene nikakve ispravke zapisnika. Zapisnik prije početka utakmice 

potpisuju oba predstavnika kluba. 

- da u ograđenom dijelu igrališta nazočnost dozvoli samo službenim osobama  unijetim u zapisnik,                                                                                                                                                                            

- da po završetku utakmice uskladi sa sucem sve relevantne činjenice  o utakmici te ih unese u izvještaj 

delegata (koji potpisuju sudac i delegat)te da ocijeni suce utakmice u kontroli suđenja i istu priloži uz 

zapisnik utakmice (izvještaju koji zajedno sa izvještajem o suđenju i svim prilozima dostavlja u roku od 

24. sata povjereniku za natjecanje). 

Delegat koji u svezi s obavljanjem svoje dužnosti učini određene propuste, odnosno ne postupi po                                                                                                                                                            

Pravilnicima, odlukama i ovim propozicijama bit će privremeno izostavljen od delegiranja, a u težim 

slučajevima bit će pokrenut disciplinski postupak. 

Delegat će  prije početka utakmice održati sastanak  s predstavnicima klubova,sucima i rukovoditeljem 

osiguranja u svezi s organizacjom utakmice.  Delegat je obvezan odmah nakon odigrane utakmice 

obavijestiti povjerenika natjecanja o rezultatu  i eventualnoj spornoj situaciji. 

 

Članak 18. 

 

Član vodstva natjecanja ne može biti na listi delegata za stupanj natjecanja u kojem obavlja tu 

dužnost te osobe koje  pretežito obnašaju dužnost nadzora u sudačkoj organizacji na području NSZŽ-e. 

 

S U CI  

Članak 19 . 

Prvenstvene utakmice sude tri suca (sudac utakmice te prvi i drugi pomoćni sudac) .  Povjerenik za 

suđenje za svako prvenstveno kolo određuje suce najkasnije 48 sati   prije odigravanja kola. 

Sudac utakmice i  prvi  pomočni sudac delegira se sa "A" liste za suđenje  I ŽNL-e. Povjerenik za suđenje 

djeluje sukladno Uputi o uvijetima , načinu i postupku određivanja sudaca, praćenju i analizi suđenja te 

rangiranju sudaca.  

Za sve prvenstvene utakmice određuje povjerenici za suđenje samo one suce koji imaju plaćenu članarinu 

za tekuću godinu ,i koji su uspješno apsolvirali norme . Suci višeg stupnja natjecanja i perspektivni suci 

nižeg stupnja natjecanja  mogu u iznimnim slučajevima suditi takmice  I ŽNL-e  kada to odluči komisija 

nogometnih sudaca NSZŽ-e.  

Sudac utakmice obvezan je u izvještaju delegata upisati disciplinsku prijavu protiv igrača, kluba, ili 

nogometnog  dijelatnika  za učinjene prekršaje prije , za vrijeme i poslije utakmice. Disciplinsku prijavu 

može podnijeti u iznimnom slučaju  i na propisanom obrascu  u roku 24. sata poslije odigrane utakmice 

faxom  povjereniku za natjecanje, kada se incident ili sporna situacija dogodi poslije sastavljanja zapisnika 

i delegatskog izvješča . Suci utakmice dužni su doči 60 minuta prije početka utakmice . 

 

 

 



VI  TRENERI 

Članak 20. 

Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad. Dozvole 

za rad (licencu) izdaje instruktor NSZŽ-e najkasnije osam dana prije početka sezone.  Ako delegat 

utakmice ustanovi da trener  nema dozvolu za rad, neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta. U 

slučaju bolesti, kazne i drugih nepredviđenih situacija trenera može privremeno zamijeniti i drugi trener 

uz odobrenje instruktora NSZŽ-e. Trener je obvezan prisustvovati utakmici  koji igra momčad za koju je 

licenciran. Delegat je dužan upisati u zapisnik i izvještaj s utakmice  ako neka momčad nema trenera ili isti 

utakmicu napusti prije završetka.  

 

VII  PREDSTAVNIK KLUBA 

Članak 21. 

Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici, a što dokazuje pismenim 

ovlaštenjem svoga kluba,te dozvolu za rad (licencu) izdanu od vodstva natjecanja. 

Prava i dužnosti: 

- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60. minuta prije početka utakmice, 

- da preda sastav momčadi sa sportskim iskaznicama i prijavi službene osobe na utakmici sa pripdajućim 

ovlaštenjima, 

- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica.   Predstavnik kluba dužan 

je eventualne primjedbe ,zapažanja   o događajima  na prvenstvenim utakmicama  opisati i na propisanoj 

tiskanici priložiti uz izvještaj delegate , odnosno u roku 24 sata nakon odigrane utakmice dostaviti faxom 

povjereniku za natjecanje 

- da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika utakmice, te svojim potpisom po izvršenoj 

indetifikacji igrača potvrdi sastav momčadi, 

- da se brine o pristojnom ponošanju igrača i službenih osoba za vrijeme trajanja utakmice, 

- da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika i izvještaju delegata te potpiše zapisnik o 

utakmici 

Predstavnik kluba domaćina dužan je da za vrijeme trajanja utakmice bude u blizini delegata radi 

eventualnog pružanja pomoći u pogledu otklanjanja nedostatka koji su smetnja za normalno odigravanja 

utakmice. 

Za svaku momčad klub je obavezan licencirati najmanje dva predstavnika kluba. 

 

XIII  ZAPISNIK  UTAKMICE 

Članak 22. 

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu kojeg 

je utvrdio HNS.  

Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu educiranu za pisanje zapisnika i 

izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).  

U slučaju nemogučnosti korištenje Comet sustava klub domačin obvezan je delegatu utakmice staviti na 

raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni 

pisačim strojem ili računalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika. 

 Zapisnika utakmice piše se u prostoriji za pisanje zapisnika u nazočnosti predstavnika klubova, 

suca i delegata. Zapisnik se sastavlja u pet primjerka: po jedan primjerak za klubove, jedan povjereniku 

za natjecanje, jedan povjereniku za suđenje i jedan sucu. 

Ukoliko se u podacima unjetim u zapisnik utvrde greške povjerenik za natjecanje će sukladno Pravilniku o 

nogometnim natjecanjima (član 29.) po službenoj dužnosti izvršiti ispravak netočno unijetih podataka. 

 

IX   IGRAČI 

 Članak 23. 

Svi klubovi I ŽNL-e obvezatni su igrati sa svojom najboljom momčadi. Utakmica može početi ako 

jedna momčad nastupi najmanje sa sedam igrača. Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane sa manje od  

sedam igrača sudac je dužan da igru prekine, a ukoliko momčad nije u mogućnosti da u roku od pet 

minuta nastupi sa minimalnim brojem igrača, dužan je utakmicu prekinuti.Na prvenstvenim utakmicama 

I ŽNL-e  tijekom igre može se zamjeniti najviše  sedam (7) igrača u jednoj momčadi. Zamjena se vrši samo 

sa igračima upisanim u zapisnik utakmice. 

      Članak 24. 

         Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člank. 49.Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. 

Na utakmicama  I ŽNL-e mogu nastupiti  samo oni igrači koji su proglašeni zdrastveno sposobni, što mora 

biti upisano u sportsku iskaznicu ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdrastvene ustanove u 

kojoj je objavljen pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest(6) mjeseci od dana upisa u 

sportsku iskaznicu. 



 

X   UVJETI  NATJECANJA 

      Članak 25. 

 

Klub koji sudjeluje u natjecanju I ŽNL-e mora ispunjavati slijedeće minimalne ujvete : 

- posjedovati kvalitetan travanati teren za igru dužine 90  metara,  širine 60 metra, odvojen od gledališta 

posebno ograđen  punom ogradom visine najmanje od  1,4 metra, 

- riješenje o registraciji terena za igru mora biti izvješeno u prostoriji za pisanje zapisnika 

- najmanje dvije svalčionice za igrače sa kupaonicom (četiri tuša), posebno svlačionica za suce s 

kupaonicom i posebna prostorija za sastavljanje zapisnika utakmice, 

- propisne i uredne sanitarno-tehničke uvjete i prostorije, 

- zaštitne kabine za momčadi i odvojena zaštitna kabina za delegata utakmice postavljene uz ograđeni dio 

terena propisno udaljena od terena za igru, 

- zaštitini prolaz za igrače i službene osobe za ulaz, izlaz s terena, fizički odvojen od gledališta, visine 

najmanje 180 centimetara sa punom ogradom 

- tri trenera s dozvolom za rad ( trener C kategorije) 

- izvršna tijela za rukovođenje i normativne akte u skladu sa zakonom statutom i pravilima. 

Klub mora imati osigurana novčana sredstva za uredno pripremanje, organiziranje i vođenje svih 

momčadi u stalnom natjecanju. 

Nogometni klub čije igralište ne ispunjava uvijete,po odobrenju I. O. NSZŽ-e može svoje utakmice u 

određenom razdoblju odigrati na drugom igralištu  na području NS-a  koje te uvjete ispunjava, uz 

predočeni ugovor o korištenju. 

 

XI   UTVRĐIVANJE  PLASMANA  I OBNAVLJANJE  LIGE 

 

                 Članak 26. 

 

Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod nerješenog rezultata svaki klub osvaja po 

jedan bod. Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika 

između datih i primljenih pogodaka. Kada dva kluba imaju isti i istu razliku pogodaka, bolje mjesto na 

ljestvici zauzima klub  koji je postigao više pogodaka, a ako su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje 

im pripada.Ukoliko se radi o mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u 

slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u 

međusobnim susretima. 

Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je  zbroj bodova 

jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih pogodaka. Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi 

plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova, i to : 

- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba, 

- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba, 

- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u kombinaciji četiri 

ili više klubova. 

Članak 27. 

 

Prvaci skupina "ZAPAD",  i "ISTOK" I ŽNL-e NSZŽ-e stječu pravo napredovanjem  u  JŽNL u    skladu 

sa propozicijama te lige. Izuzetno  pravo napredovanja u JŽNL-u stiječe  i drugo ili treće plasirani klub iz 

svake I ŽNL-e ,ukoliko  prvak  ili drugo plasirani klub  nemaju uvjete  za JŽNL-u.  U ligu ulaze dvije 

prvoplasirane momčad iz II ŽNL-e  ZAPAD   u I ŽNL-u ZAPAD te  dvije prvoplasirane  momčadi iz  II 

ŽNL-e  ISTOK  u I ŽNL-u ISTOK ,(odnosno treće plasirana momčad ako prvo ili drugo plasirani ne 

ispunjavaju uvijete za  I ŽNL-u ) a iz lige obvezno ispada  posljedne plasirani klub odnosno onoliko 

klubova koliko ispada iz JŽNL-e   u pojedinu skupinu I ŽNL-e  da bi lige brojile po  14. klubova.  

od sezone  2022/23 

 

XII   SUSPENZIJA 

Članak 28. 

 

Suspendirana momčad, po bilo kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu 

nastupiti na javnoj utakmici (prijateljska, prvenstvena, kup), sve dok suspenzija traje. 

Isto se odnosi na suspendirane igrače i službene osobe. 

 
 

 



XIII   TIJELA NATJECANJA 

Članak  29. 

Tijela za provođenje natjecanja su: 

 

1. Povjerenik za natjecanje 

2. Povjerenik  za suđenje  

3. Disciplinski sudac 

Svaki povjerenik ima zamjenika, u slučaju njegove spriječenosti. 

 

Članak 30. 

 

Povjerenik za natjecanje ima slijedeća prava i dužnosti: 

- vodi natjecanje na osnovi propozicija i Pravilnika koji se primjenjuju u natjecanju, 

- određuje delegate za prvenstvene utakmice u tijeku natjecanja, 

- registrira rezultate utakmica, te rješava prigovore i žalbe na utakmice u prvom stupnju, 

- vodi tablicu klubova u natjecanju, 

- na osnovi utvrđenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave disciplinskom sucu, 

- prati pojedine prvenstvene utakmice prema vlastitom nahođenju, 

- donosi prijedlog uputa za delegate, daje im izravne naputke i objašnjava, te organizira edukaciju 

delegata prije početka prvenstva, 

- sudjeluje u izradi prijedloga propozicija i kalendara natjecanja, 

- u slučaju potrebe određuje supervizora za praćenje utakmice, 

- podnosi izvješća o svom djelovanju, 

- obavlja i druge poslove koje mu odredi Izvršni odbor NSZŽ. 

 

Članak 31. 

 

Povjerenuk za suđenje određuje suce s liste verificiranih sudaca,a na traženje vodstva natjecanja i s 

viših lista. Ravnomjerno raspoređuje suce vodeći računa da ista sudačka trojka ne sudi dvije utakmice 

uzastopno istom klubu. Predlaže kontrolu suđenja na prvenstvenim utakmicama.Po završetku polusezone i 

prvenstva podnosi izvješće s listom najuspješnijih sudaca IO NSZŽ. Surađuje sa povjerenikom za suđenje 

JŽNL-e i dostavlja mu ocjene sudaca s viših lista  kada sude na utakmicama I ŽL-e. 

Članak 32. 

Disciplinski sudac: 

- rješava i donosi odluke o svim prekršajim koje su učinili klubovi, igrači, treneri, suci, delegati i ostali 

športski djelatnici u prvom stupnju, na osnovi odredbi Disciplinskog pravilinka HNS-a i kriterija za rad 

disciplinskog suca. 

- najmanje dva puta godišnje o svojoj djelatnosti podnosi izvješće Izvršnom odoboru NSZŽ-e. 

- žalbe na disciplinske odluke kažnjenih igrača u prvom stupnju na odluke disciplinskog suca riješava 

disciplinska komisija IO NSZŽ-e 

Članak 33. 

 

Nadzor i koordinacija svih skupina I ŽNL-e NSZŽ provodi komisija za natjecanje IO NSZŽ. 

 

XIV   ŽALBE ZA  ODIGRANE  UTAKMICE 

Članak 34. 

 

O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovi žalbe oštečenog kluba. 

Žalba po svim osnovama mora se najaviti u roku od dva dana brzojavom,odnosno faxom a obrazloženje 

žalbe u dva primjerka sa dokazom o uplaćenoj taksi dostavlja se u roku od tri dana od dana odigrane 

utakmice. 

Nepravovaljane i nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, neobrazložene, netaksirane i 

nedovoljno taksirane žalbe bit će odbačene. 

Visinu takse na žalbe određuje Izvršni odbor NSZŽ-e. 

Članak 35. 

 

Žalbe se rješavaju prema odredbama Pravilinika o nogometnim natjecanjima HNS-a. 

 

 

 

 



Članak 36. 

 

Žalbe u prvom stupnju natjeanja rješava povjerenik za natjecanje. 

Žalba na odluku iz prethodnog stavka podnosi se Komisiji za žalbe Izvršnog odbora NSZŽ-e u roku od 

osam dana po primitku pismene odluke. 

Odluka Komisije za žalbe je konačna,a  mora biti donesena u roku koji propisuje DP  HNS-a. 

 

Članak 37. 

 

Na odluku Komisije za žalbe klub ima pravo na zaštitu Pravilinka kod Izvršnog odbora NSZŽ-e. 

 

Članak 38. 

 

Žalbe na utakmice zadnja dva prvenstvena kola moraju biti rješena najduže u roku od pet dana po 

primitku žalbe. 

 

XV  FINANCIJSKE  ODREDBE 

Članak 39. 

 

Klubovi I ŽNL-e podliježu obaveznom plaćanju slijedećih troškova : 

- delegatu i sucima utakmice putne troškove odmah po završetku utakmice,a i naknadu (taksu) najkasnije 

četrnaest dana po odigranoj utakmici. 

- troškove vođenja natjecanja i službenog glasila klubovi podmiruju putem paušala-kotizacije za svaku 

polusezonu, najkasnije osam dana prije početka natjecanja. 

- klubovi plačaju javne opomene i isključenja igrača. 

Sve novčane obveze klubovi plačaju neposredno nakon utakmice, preko žiro računa ili na račun 

Nogometnog središta koje vodi natjecanje. 

XVI  NAGRADE 

Članak 40. 

 

Prvaci  ŽNL-a u trajno vlasništvo dobivaju pehar i komplet medalja  Izvršnog odbora NSZŽ-e. 

 

XVII  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 41. 

 

Izmjene i dopune ovih Propozicija donose se po istom postupku kao i same Propozicije. 

 

Članak 42. 

 

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnika 

o nogometnim natjecanjima HNS-a, te ostali  propisi i odluke HNS-a. 

 

Članak 43. 

 

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan  je Izvršni odbor NSZŽ-e. 

 

Članak 44. 

 

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenim glasilima 

Nogometnih središta koja vode natjecanja. 

 

Velika Gorica ,kolovoz  2021. godine                        PREDSJEDNIK NSZŽ 

                                                                                       Nenad Črnko  v.r.   
  

                                              

 

 

 

 

 


