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Izvršni odbor N.S. Jastrebarsko je na temelju članka 36. Statuta HNS-a na sjednici održanoj 
06.08.2013.godine donio sljedeće: 

 

PROPOZICIJE 

 
NATJECANJA ZA PRVENSTVO  ŽUPANIJSKE   MALONOGOMETNE LIGE  

ZA NATJECATELJSKU GODINU 2013/2014. 

 

 

U vezi s odlukom Izvršnog odbora  HNS-a od 24.06.1997.godine o sustavu natjecanja u malom 

nogometu  sudionici natjecanja u  malonogometnoj lizi (u daljem tekstu MNL) N.S. Jastrebarsko u 

natjecateljskoj godini 2012/2013 su : 

 

                 1.MNK LUČELNICA                                     6.MNK  GORNJA ZDENČINA 

                 2.MNK PRIGORAC                                       7.MNK DOMAGOVIĆ 

                 3.MNK GOLI VRH                                        8.MNK ČEGLJI                                  

                 4.MNK JASTREB                                         9.MNK  OKIĆ 

         5. MNK SLAVETIĆ                                10. MNK KLINČA SELA 

 

Članak 1. 

Natjecanjem rukovodi povjerenik za natjecanje. 

 

Članak 2. 

 

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obavezni su brinuti se o uspjehu 

organizacije utakmice. 

Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon završetka utakmice i biti će 

pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen sukladno odredbama Disciplinskog 

pravilnika HNS –a. 

U slučaju štete klub domaćin oslobađa N.S.Jastrebarsko svih zahtjeva za naknadu štete nastalu organizacijom 

utakmice. 

 

Članak 3. 

 

Natjecanje se odvija dvokružno po bod sustavu . 

 

Članak 4. 

 

Za utakmice MNL dan odigravanja je  petak.(može i utorak-četvrtak prije) Sve utakmice MNL igraju se 

na igralištima koja su registrirana za odigravanje utakmica malog nogometa. 

Registraciju igrališta mora obaviti komisija za pregled igrališta određena od I.O.N.S. Jastrebarsko. 

Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i satnice odigravanja pojedinih 

utakmica. 

Promjenu termina odigravanja utakmica potrebno je najaviti povjereniku  lige u pisanom obliku (ispunjen i 

ovjeren formular) najmanje tri(3) dana prije odigravanja iste . 

 

 

 

 

 



 

Članak 5. 

 

Svaki klub u natjecanju MNL obavezan je utakmice igrati sa svojom najboljom momčadi. 

 

Članak 6. 

Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi 

za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta odgovarajućim prijevoznim sredstvom. 

Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka, jer se u protivnom utakmica neće 

registrirati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice. 

 

PRAVO NASTUPA 

Članak 7. 

 

Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači, koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo 

nastupa na prvenstvenim utakmicama. 

Izuzetno na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16. godina života ,a kojima 

je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za 1. momčad 

Na utakmicama MNL mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u 

športsku iskaznicu. 

Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i 

automatskom kaznom zbog tri (3) opomene. 

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne(1) prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri(3) opomene, igrač 

izdržava na prvoj slijedećoj  prvenstvenoj utakmici. 

 

DELEGAT UTAKMICE 

Članak 8. 

 

Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik natjecanja određuje delegata koji zastupa rukovodstvo i ima vrhovni 

nadzor na utakmici. 

Predstavnici klubova dužni su delegatu utakmice predati šp.isk. te popis igrača i službenog osoblja koji će nastupiti 

na utakmici najmanje 30 min.  prije početka iste , što je delegat dužan konstatirati u zapisniku sa utakmice. Delegat 

je obavezan kompletan zapisnik s utakmice sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika 

klubova. 

Zapisnik sa utakmice i svoje izvješće u dva (2) primjerka, delegat dostavlja povjereniku natjecanja . 

Po jedan (1) primjerak zapisnika sa utakmice i delegatskog izvješća, delegat uručuje službenim predstavnicima 

klubova odmah po zaključenju zapisnika. 

U slučaju isključenja ili incidenta, delegat je obvezan izvješće o isključenju sastaviti u četiri (4) primjerka, dva (2) 

dostaviti povjereniku natjecanja, a po jedan (1) uručiti službenim predstavnicima klubova. 

Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu  povjeri povjerenik  natjecanja. 

Delegat je obavezan odmah po završetku utakmice povjereniku natjecanja javiti konačni rezultat utakmice. 

Svaki delegat obavezan je imati štopericu i ako klub domaćin nema semafor štopati vrijeme utakmice. 

Klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca Zapisnika o odigravanju 

utakmica mašinu za pisanje/računalo , te 30 minuta prije početka utakmice osigurati stol za pisanje zapisnika kao i 
stolicu za sjedenje.Zapisnik nesmije biti pisan rukom. 

 

SUCI UTAKMICE 

Članak 9. 

 

Za sve utakmice MNL suce  određuje povjerenik za suđenje N.S.Jastrebarsko. 

Suci utakmice dužni su na istu doći najmanje 30. min  prije početka utakmice ,te se javiti delegatu utakmice koji 

će to konstatirati u zapisnik.Predstavnici klubova nedolazak sudaca na vrijeme obavezno moraju prijaviti delegatu 

utakmice.Sudac je obavezan u zapisnik o odigranoj utakmici upisati svoje 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 10. 

 

Prvenstvene utakmice sude suci sa liste MNL Jastrebarsko. 

Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice ,ne dođe na teren u određeno vrijeme za odigravanje ,utakmicu će 

suditi pomoćni sudac .Ukoliko na utakmicu ne dođe ni pomoćni sudac ,klubovi će  se pismeno sporazumjeti da utakmicu 

sudi jedan od nazočnih sudaca .U slučaju da klubovi ne postignu sporazum ,delegat utakmice će odlučiti koji će od  

nazočnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba zapisnički konstatirati. 

 

Članak 11. 

 

Sudac ili pomoćni sudac  nije odgovoran za  bilo kakov 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 odluke 

koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja , odigravanja i kontrole 

utakmice. 

 

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE 

Članak 12. 

 

Suspendirana  momčad, odnosno svi suspendirani igrači suspendiranog kluba ne mogu nastupiti na javnoj utakmici sve 

dok suspenzija traje. 

 

ŽALBA 

Članak 13. 

 

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u I. stupnju. 

Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti odmah po završetku utakmice ,a nakon uplate takse za žalbu 

preporučenom poštom ili faxom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice dostaviti uplatnicu i žalbu. 

Nepravovremena žalba neće se uzeti u razmatranje. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva (2) primjerka, s 

dokazom o uplaćenoj taksi u roku od dva (2) od dana odigravanja utakmice. 

Za utakmice posljednja dva kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od dva (2) dana od dana 

odigravanja utakmice. 

Ukoliko rok za žalbu istječe u nedjelju ili na državni praznik on se produžava na slijedeći radni dan. 

 

TAKSA NA ŽALBU 

Članak 14. 

 

Iznos takse na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS-a, na prijedlog Komisije za mali nogomet HNS-a. Iznos takse na 

žalbu i svaka izmjena taksi objavljuje se u službenom glasilu NS Jastrebarsko. 

Taksa se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji . 

 

Članak 15. 

 

Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a 

utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom. 

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, 

datum na pismu odaslanog faxom ili datum na novčanoj uplatnici. 

 

Članak 16. 

 

Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno 

sedam (7) dana za skraćeni postupak. 

 

 



 

 

REGISTRACIJA UTAKMICA 

Članak 17. 

 

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti s 3 : 0  

(par forfe), utakmica se registrira postignutim rezultatom. 

Odigrane utakmice registrira voditelj natjecanja u pravilu najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana 

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 

natjecanja, ako je odluka postala pravovaljana ili je u II. Stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku 

predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima. 

 

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST 

Članak 18. 

 

O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom 

natjecanju, odlučuje disciplinski sudac MNL Jastrebarsko, na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a i 

Kriterija za djelovanje disciplinskog suda. 

 

OBNAVLJANJE LIGA 

Članak 19. 

 

Izvršni odbor nogometnog središta Jastrebarsko donijet će posebnu odluku o načinu popunjavanja skupina MNL 

Jastrebarsko. 

 

Članak 20. 

 

Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2013/14 uprazni jedno ili više 

mjesta, MNL Jastrebarsko se ne popunjava. 

 

UTVRĐIVANJE PLASMANA 

Članak 21. 

 

Prvak MNL Jastrebarsko  kroz kvalifikacije ulazi u 2. HMNL ako budu određene. 

 

PRAVA IZ NATJECANJA 

Članak 22. 

 

Na svim prvenstvenim utakmicama MNL Jastrebarsko prodaju se ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema 

svojim potrebama. 

Prihode sa prvenstvenih utakmica MNL Jastrebarsko ubiru klubovi domaćini. 

 

Članak 23. 

 

Svi klubovi MNL Jastrebarsko podliježu obaveznom plaćanju slijedećih troškova : 

 

 a)   kotizacije za natjecanje koju određuje I.O. NSJastrebarsko 

    b)  sucima putne troškove i taksu po završetku utakmice 

    c)  delegatu utakmice putne troškove i taksu po završetku utakmice 

    d)  članarinu kluba 

    e)  članarinu igrača, službenih predstavnika i trenera 

     f)  ostale obveze koje odredi IO NSZŽ 

 



 

 

 

Članak 24. 

 

NS Jastrebarsko dodjeljuje: 

 

1. pehar za pobjednika 

 

OSTALE ODREDBE 

Članak 25. 

 

Prvenstvene utakmice klubova MNL Jastrebarsko moraju se igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju propisima 

Pravila igre za '' Futsal'' (mali nogomet) i Pravilnika o nogometnim natjecanjima i koja su registrirana od strane 

nadležnog nogometnog organa. 

 

Članak 26. 

 

Gostujući klub mora poštivati boju dresa kluba domaćina, koja je prijavljena voditelju natjecanja. 

Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji dresova. 

Ako gostujući klub nema druge boje, domaćin će mu posuditi dresove druge boje različite od svoje. 

Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca. 

Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju na zadnjoj strani svojih dresova imati brojeve vidljive 

boje u odnosu na boju dresa, propisane veličine i iste brojeve odgovarajuće veličine na donjem dijelu športskih gaćica. 

Brojevi na dresovima i športskim gaćicama moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice. 

Od sezone 2012/2013 svaki klub je obavezan imati semafor na kojem će biti vidljiv rezultat i akumulirani 

prekršaji.(stolni semafor za stolni tenis) 

 

Članak 27. 

 

Svaka momčad dužna je prijaviti rukovoditelja osiguranja, te broj dežurnog automobila i ime dežurnog vozača. 

 

Članak 28. 

 

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u terenu za igru na klupi mogu se nalaziti slijedeće službene osobe : 

-  službeni predstavnik kluba sa licencom izdan izdanom od NS-a Jastrebarsko 

-   trener sa licencom  od NS Jastrebarsko 

-     liječnik ili fizioterapeut sa licencom od NS Jastrebarsko 

-   pričuvni igrači u športskoj opremi (sedam) 

 

Ako na klupi za rezervne igrače bude osoba bez licenci , klub protivnik može uložiti žalbu . Za kontrolu klupa 

zaduženi su suci i delegat. 

U slučaju da sa klupe bude isključen bilo pričuvni igrač ili službena osoba kluba, iz igre mora izaći jedan igrač na 

dvije (2) minute s time da se taj igrač može ponovo vratiti u igru nakon isteka kazne ili primljeno zgoditka. 

 

ORGANI NATJECANJA 

Članak 29. 

 

Organi natjecanja su : 

- Povjerenik za natjecanje 

- Disciplinski sudac 

- Povjerenik za suđenje 

- Komisija za žalbe 

-  

Organe natjecanja imenuje I.O.NS Jastrebarsko. 



 

 

 

 

 

 

POVJERENIK ZA NATJECANJE 

Članak 30. 

 

Povjerenik za natjecanje: 

- ima vrhovni nadzor nad natjecanjem u MNL Jastrebarsko, 
- rukovodi natjecanjem u skladu sa Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima koji se primjenjuju u natjecanju, 

- određuje delegate za utakmice ŽMNL Jastrebarsko sa liste delegata, 

- rješava sve žalbe na odigrane utakmice u I. stupnju, 

- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune, 

- donosi prijedlog Uputa o vršenju dužnosti delegata. 

-  

DISCIPLINSKI SUDAC 

Članak 31. 

 

Disciplinski sudac: 

- rješava u I. stupnju o svim prekršajima koje su klubovi, igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni 

djelatnici počinili, a u skladu sa Disciplinskim  pravilnikom i Kriterijima za djelovanje disciplinskog suda, 

- najmanje dva puta godišnje podnosi izviješće Komisiji  za mali nogomet o svom radu s prijedlogom oko 

eventualnih mjera za uspješniji rad. 

 

POVJERENIK ZA SUĐENJE 

Članak 32. 

Povjerenik za suđenje: 

- određuje suce za utakmice MNL Jastrebarsko sa liste sudaca, 

- priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem, 

- sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate, 

- vodi brigu o suđenju na svim utakmicama MNL Jastrebarsko, 

- prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja, 

- prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju, 

- informira nadležne organe o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera, 

- 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. 

 

KOMISIJA ZA ŽALBE 

Članak 34. 

 

Komisija za žalbe rješava u II. Stupnju žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje i Disciplinskog suca. 

Žalba na odluke Povjerenika za natjecanje dostavlja se u roku predviđenom člankom 21. ovih Propozicija, a žalbe na 

odluke Disciplinskog suca u roku od osam (8) dana od uručenja putem preporučene pošte ili telefaxom uz dokaz o 

uplati propisane pristojbe. 

Komisija broji pet (5) članova, a odluke donosi u vijeću od tri (3) člana. 

Predstavnik kluba čija se žalba rješava ne može sudjelovati u radu Vijeća. 

Odluka Komisije za žalbe je konačna. 

Nezadovoljna strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika Komisiji za propise 

N.S. Jastrebarsko. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KAZNENE ODREDBE 

Članak 35. 

 

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, 

delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

 

 

 

Članak 36. 

Nedolazak na utakmicu kažnjava se novčano tako će ekipa koja ne odigra prvenstvenu utakmicu biti kažnjena 

novčanim iznosom od 500,00 kn. 

Ako jedna od momčadi ne odigra dvije utakmice u natjecateljskoj godini automatski se briše iz natjecanja. 

 

Članak 37. 

 

Ekipe su dužne na plenumu prijaviti fiksnu satnicu odigravanja ,promjene satnice i termina neće biti dozvoljene(osim 

u opravdanim slučajevima više sile .kiša ,tuča,snijeg nevrijeme) 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 38. 

 

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila igre za ''Futsal'' (mali nogomet), odluke 

međunarodnog BORD-a, Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.Članak 38. 

 

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a, a između sjednica Izvršnog odbora Komisija za 

mali nogomet i I.O. NS Jastrebarsko. 

 

KN/KN 

 

 

 

Jastrebarsko, kolovoz.2013.   
 

                                                                                                  PREDSJEDNIK N.S.  JASTREBARSKO 

                                                                            MILJENKO PAVLAKOVIĆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


