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Temeljem članka 24. alineja 14. Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke 
županije, članka 9. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu 
natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije  Izvršni odbor NS Zaprešić  na 
sjednici održanoj 27.08.2014. godine, donio je: 
 

PROPOZICIJE  
NATJECANJA ZA JUNIORE A i B grupe u sezoni 2014/15 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Na području NSZŽ u zapadnom dijelu na području NS ZAPREŠIĆ, NS SAMOBOR i NS 
JASKA organizira se i vodi natjecanje mlađih uzrasnih kategorija, u ovom slučaju 
JUNIORA i to u dvije skupine „A“i  „B“ a klubovi su u odgovarajuće skupine podijeljeni 
teritorijalno radi smanjenja putovanja. 
 

JUNIORI 
Članak 2. 

 
Juniori klubova ŽNL sa područja NS Zaprešić, NS Samobor, NS Jastrebarsko u sezoni 
2014/201 igraju u dvije skupine A skupina 9 klubova B skupina sa 8  klubova. 
Natjecanje ove lige organizira i vodi vodstvo NS Jastrebarsko. 
 

Članak 3. 
 

Klubovi su obavezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima koja se 
organiziraju na području NSZŽ-e po odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima 
HNS-a. 

UVJETI ORGANIZIRANJA NATJECANJA 
Članak 4. 

 
Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu, prema utvrđenom kalendaru 
natjecanja, kroz dvije polu-sezone "svaki sa svakim". Nakon toga se razigrava za prva 
četiri mjesta i to po sistemu da 1. iz „A“skupine i 1. iz „B“skupine igraju dvije utakmice 
za prvo odn. drugo mjesto (prvi je domaćin momčad koja ima manje osvojenih bodova 
u ligaškom dijelu natjecanja), a 2. iz „A“skupine i 2. iz „B“skupine igraju dvije utakmice 
za treće odn. četvrto mjesto (prvi je domaćin momčad koja ima manje osvojenih 
bodova u ligaškom dijelu natjecanja). 
 

Članak 5. 
 

Kalendar natjecanja donosi IO NS Jastrebarsko, a raspored odigravanja utakmica 
utvrđuje povjerenik za natjecanja (ukoliko je to moguće) najkasnije 20 dana prije 
početka natjecanja. 
 

Članak 6. 
 

Utakmice juniora u pravilu se odigravaju subotom ili ev. nedjeljom, a kalendarom 
natjecanja mogu se predvidjeti i redovita kola u tjednu.  



Članak 7. 
 

U koliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odigravanja utakmica za vrijeme 
prvenstva (ne odnose se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići pismeni 
sporazum i isti dostaviti na odobrenje povjereniku za natjecanje najkasnije 5 dana prije 
odigravanja utakmice. 

ORGANIZACIJA UTAKMICA 
Članak 8. 

 
Organizacije utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno 
provođenje sukladno pravilnicima, odlukama i ovim propozicijama. Nedovoljno ili 
površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost 
prema odredbama DP HNS 
 

Članak 9. 
 

Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica 
normalno odigra i zaštite službene osobe i igrači za vrijeme odigravanja utakmice sve 
do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim  sredstvom. 
 

Članak 10. 
 

 Dužnosti organizatora utakmice su: 
 osigurati odgovarajuću redarsku službu sa vidnim oznakama redara i 

rukovoditelja osiguranja 
 osigurati odgovarajuću medicinsku službu liječnika, odnosno medicinsku osobu 

srednje i više  spreme, dežurno vozilo i vozača za slučaj prijevoza ozlijeđenog 
 osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe 
 dvije ispravne nogometne lopte 
 pisaću mašinu, ili računalo te dovoljan broj tiskanica zapisnika i osobu za 

pisanje zapisnika 
 plaćanje troškova službenih osoba 
 uredno pripremljen i pravilno obilježen teren za igru, te prostorije za igrače i 

službene osobe 
Članak 11. 

 
U ograđenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo osobama koje su upisane u 
zapisnik utakmice tj. sucima, delegatu, predstavnicima klubova, trenerima s dozvolom 
za rad medicinskom osoblju 

Članak 12. 
 

Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno neuljudno ponašanje i komentiranje sučevih 
odluka, vrijeđanje svojih ili protivničkih igrača. Trenerima je dozvoljeno, radi davanja 
uputa svojim igračima izlaženje iz kabine ali samo u okviru tehničkog prostora 
 

Članak 13. 
 

Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena 
za igru. 
 



DELEGAT UTAKMICE 
Članak 14. 

 
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice 
koji zastupa NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegati utakmice mogu biti samo 
oni koji su na početku natjecateljske sezone utvrđeni na listi delegata po IO NSZŽ-e. 
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice. 
Dužnosti i prava delegata su: 

 provjeriti i zapisnički utvrditi kako je organizirana i pripremljena utakmica 
 pregledati ispravnost športskih iskaznica i dozvola za rad službenih osoba 
 provjeriti nazočnost medicinskog osoblja, dežurnog vozača i adekvatnog vozila 
 dogovoriti s rukovoditeljem osiguranja raspored redara 
 obaviti identifikaciju igrača uz nazočnost predstavnika klubova 
 sastaviti zapisnik i izvještaj delegata uz nazočnost predstavnika klubova i 

sudaca  
 dozvoliti nazočnost u ograđenom dijelu igrališta samo osobama upisanim u 

zapisnik utakmice 
 obavezno u delegatsko izvješće konstatirati nazočnost trenera i sl predstavnika 

za vrijeme trajanja utakmice 
 odmah po završetku javiti rezultat povjereniku za natjecanje 
 po završetku utakmice uskladiti sa sucem relevantne događaje i činjenice te ih 

upisati u zapisnik utakmice odnosno izvještaj delegata koje potpisuju sudac, 
delegat i predstavnici klubova 

SUCI 
Članak 15. 

 
Utakmice juniora sude tri suca. Utakmicu mogu suditi suci sa liste suđenja određene 
lige, a po potrebi i sa viših lista. Za sve utakmice suce određuje povjerenik za suđenje. 
 

TRENERI 
Članak 16. 

 
Svaka momčad mora u natjecanju imati trenera s propisanim zvanjem za tu uzrasnu 
kategoriju Trener može obavljati svoju dužnost samo ako ima važeću dozvolu za rad 
(licencu), ako je član Odbora trenera pri svojem nogometnom središtu i ako je platio 
članarinu za tekuću godinu što dokazuje trenerskom iskaznicom Ako delegat utakmice 
ustanovi  da nema dozvolu za rad (licencu) neće dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta. 
 

PREDSTAVNIK KLUBA 
Članak 17. 

 
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici a što se dokazuje 
također dozvolom za rad (licencom) "PREDSTAVNIK KLUBA" 
Prava i dužnosti predstavnika kluba su: 

 javiti se delegatu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice 
 predati popis sastava momčadi sa športskim iskaznicama i službenim osobama 

na utakmici s pripadajućim ovlaštenjima (licencama) 
 sudjelovati u identifikaciji (utvrđivanju identiteta) igrača i provjeri ispravnosti 

športskih iskaznica igrača i licenci službenih osoba 
 sudjelovati u sastavljanju zapisnika utakmice te svojim potpisom prije početka 



utakmice potvrditi sastav momčadi 
 sudjelovati u sastavljanu zapisnika i izvješću delegata po završetku utakmice 

kojeg treba i potpisati 
Predstavnik kluba domaćina dužan je za vrijeme trajanja utakmice biti u blizini delegata 
radi eventualnog pružanja pomoći u pogledu otklanjanja nedostataka koji su u smetnji 
za normalno odigravanje utakmice. U slučaju odstranjenja predstavnika kluba za 
vrijeme utakmice njega će kod potpisivanja zapisnika zamijeniti kapetan momčadi. 
Svaki klub mora obavezno licencirati po dva predstavnika za svaku momčad. 
 

ZAPISNIK UTAKMICE 
Članak 18. 

 
Zapisnika utakmice piše se na propisanoj tiskanici u prostoriji za pisanje zapisnika u 
nazočnosti predstavnika klubova, suca i delegata. Zapisnik sastavlja delegat utakmice, 
a kad nema delegata sudac. Zapisnik se sastavlja u tri primjerka: jedan primjerak 
(original) delegat dostavlja povjereniku za natjecanje a po jedan primjerak predaje se 
klubovima. 
U zapisnik se obvezno uz ime i prezime igrača upisuje mjesec i godina rođenja igrača. 
Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklađenih podataka sa 
sucem sastavlja delegat, a potpisuju ga delegat, sudac utakmice i predstavnici 
klubova. Sudac je obvezan u izvješću delegata dati kratku izjavu o razlogu isključenja 
igrača ili udaljenja službene osobe. Službene osobe u slučaju težih propusta u 
organizaciji utakmice ili izgreda, trebaju podnijeti i dopunska izvješća i očitovanja. 
 

UVJETI NATJECANJA 
Članak 19. 

 
Uvjeti natjecanja propisani su u odluci o sustavu natjecanja. Momčadi mladeži mogu 
svoje prvenstvene utakmice odigravati na igralištima koja imaju registraciju izdanu od 
komisije za pregled uvjeta natjecanja JŽNL-e. Rješenje o registraciji igrališta mora biti 
izvješeno u prostoriji za pisanje zapisnika. 

 

IGRAČI 
Članak 20. 

 
Utakmica može početi ako jedna momčad ima najmanje sedam igrača. Ako jedna 
momčad za vrijeme igre ostane sa manje od sedam igrača sudac je dužan prekinuti 
igru. Ako momčad nije u mogućnosti u roku pet minuta nastupiti sa minimalnim brojem 
igrača, sudac je dužan prekinuti utakmicu. Na prvenstvenim utakmicama juniora može 
se tijekom igre zamijeniti pet igrača. Zamjena se može izvršiti samo sa igračima koji su 
prije početka utakmice upisani u zapisnik utakmice. 
 

NASTUP IGRAČA PO UZRASTIMA 
Članak 21. 

 
Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člankom 49. PNN HNS-a. 

 u momčadi JUNIORA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 
01.07.2014. nisu stariji od 18. godina i 6 mjeseci. 

Izuzetno na utakmicama juniora može nastupiti i igrač s navršenih 15 godina, pod uvjetom da 
ima obavljen specijalistički liječnički pregled. 



Članak 22. 
 

Važeći liječnički pregled smatra se ako ima faksimil liječnika i žig zdravstvene 
ustanove Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi danom upisa u športsku iskaznicu 
u skladu s člankom 54. PNN HNS-a 
Delegat neće dozvoliti nastup igraču bez važećeg liječničkog pregleda odnosno 
važećeg kartona o specijalističkom liječničkom pregledu. 
 

DRESOVI 
Članak 23. 

 
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje. Ako su 
dresovi iste ili slične boje, dresove će promijeniti gostujuća momčad ukoliko domaća 
momčad nastupa u dresovima svoje prijavljene boje. U slučaju da gostujuća momčad 
nema rezervne dresove, klub domaćin dužan je gostujućoj momčadi posuditi dresove 
uz pravo naplate pranja. Prije početka natjecateljske godine svi klubovi obvezni su 
prijaviti boju dresa u kojoj će nastupati kao domaćin. Na poleđini dresa moraju biti 
vidljivi brojevi propisane veličine (20x30x5 cm) a mogu se koristiti brojevi od 1 do 99.  
 

UTVRĐIVANJE PLASMANA (U GRUPI) 
Članak 24. 

 
Momčad koji pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka 
momčad osvaja po jedan bod. Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u 
slučaju istog broja bodova odlučuje razlika između postignutih i primljenih zgoditaka. 
Kada dva kluba imaju  istu razliku zgoditaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub koji 
je postigao više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesto koje im 
pripada. Ukoliko se radi o prvaku i 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 postignutih i primljenih zgoditaka. Ako je 
i zbroj postignutih  i primljenih zgoditaka jednak, 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 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. 
Plasman za konačna prva četiri mjesta reguliran je u članku 4. ovih propozicija. 
 

SUSPENZIJE 
Članak 25. 

 

Suspendirana momčad po bilo kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog 
kluba ne mogu nastupati na svim javnim utakmicama sve dok traje suspenzija. 
Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih utakmica na 
dotičnom igralištu. 



ŽALBE NA UTAKMICU 
Članak 26. 

 
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba 
odnosno prijave ovlaštene službene osobe. Žalbe se rješavaju prema odredbama PNN-
a HNS-a. 

VODSTVO NATJECANJA 
Članak 27. 

 
Svaka liga ima povjerenika za natjecanje povjerenika za suđenje i disciplinskog suca.  
 

Članak 28. 
 

Povjerenik za natjecanje vodi natjecanje na temelju Propozicija i Pravilnika koji se 
primjenjuju u natjecanju, raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice, registrira 
rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju, izrađuje 
tablice i predaje ih na objavu u službenom glasilu. U slučaju nepravilnosti u natjecanju, 
odnosno neopravdano nenastupanja pojedine momčadi na dvije prvenstvene utakmice 
o tome će odmah obavijestiti povjerenika za natjecanje seniorske momčadi. 
 

FINANCIJSKE ODREDBE 
Članak 29. 

 
Klubovi u natjecanju mlađih uzrasnih kategorija podliježu obveznom plaćanju 
slijedećih troškova: 

 delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse) 
 troškove vođenja natjecanja i službenog glasila klubovi plaćaju putem paušala - 

kotizacije za svaku polusezonu, najkasnije osam dana prije početka natjecanja 
 novčane kazne plaćaju se prema odluci IO NSZŽ 

Putni troškovi delegatu i sucima utakmice plaćaju se neposredno nakon odigrane 
utakmice a taksa u roku od tri dana na žiro račun korisnika sredstava. 
 

NAGRADE 
Članak 30. 

 

Prvi, drugi, treći i četvrti dobivaju u trajno vlasništvo pehar i medalje IO NS Zaprešić, a 
najdiscipliranija momčad dobiva Plaketu za fair-play u trajno vlasništvo od tijela koje 
vode natjecanje. 

ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 31. 

 

Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same 
propozicije. Za tumačenje propozicija nadležan je IO NS Zaprešić. 
 

Članak 32. 
 

Za nedolazak na utakmicu klubovi će biti novčano kažnjni i to JUNIORI 500,00 kn. 
Također će novčano biti kažnjeni klubovi koji skrive prekid utakmice zbog nedostatka 
minimalno potrebnog broja igrača za igru. 
Neimanje na klupi sl. predstavnika i trenera sa licencom izdanom od vodstva 
natjecanja kažnjavat će se prvi puta sa po 100,00 kn.  



Članak 33. 
 

Za sve što nije regularno ovim propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, 
Pravilnik o nogometnim natjecanjima HNS-a te ostali pozitivni propisi i odluke HNS-a. 

 
Članak 34. 

 
Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja odnosno 27.08.2014. 

 
 
 

 
PREDSJEDNIK NS JASTREBARSKO 

          Miljenko Pavlaković 

 

 

 
Jastrebarsko, 26. kolovoz 2014. godine 
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     Izvršni odbor N.S. Jastrebarsko je na temelju članka 36. Statuta HNS-a na 
sjednici održanoj 06.08.2014.godine donio sljedeće: 

 
PROPOZICIJE 

NATJECANJA ZA PRVENSTVO  ŽUPANIJSKE   MALONOGOMETNE LIGE  
ZA NATJECATELJSKU GODINU 2014/2015. 

 

U vezi s odlukom Izvršnog odbora  HNS-a od 24.06.1997.godine o sustavu natjecanja u 
malom nogometu  sudionici natjecanja u  malonogometnoj ligi (u daljem tekstu MNL) 
N.S. Jastrebarsko u natjecateljskoj godini 2014/2015 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 
            11.MNK BRATINA 

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, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak,  
već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom. 
Pri ocjeni nepravovremenosti 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 p 
ostupku 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 2014/15  
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. 
Klub domaćin dužan je osigurati zapisničara . 
 

Članak 26. 
 

Gostujući klub mora poštivati boju dresa kluba domaćina, koja je prijavljena  
povjereniku 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. 
Neimanje na klupi sl. predstavnika i trenera sa licencom izdanom od vodstva 
natjecanja kažnjavat će se prvi puta sa po 100,00 kn  



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. 
Na klupama za pričuvne igrače obavezno moraju biti nazočni trener i predstavnik sa  
licencom cijelo vrijeme trajanja utakmice nepridržavanje ove odredbe kažnjava se sa  
100,00 kn prvi put svaki slijedeći kazna se akumilira za 100,00 kn. 
 

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. 

 
 
                                                                   PREDSJEDNIK N.S. JASTREBARSKO 
                                                                                 Miljenko Pavlaković 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jastrebarsko, 26. kolovoz  2014. godine 
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UDRUŽENJE  VETERANA  HNS 
UDRUGA VETERANA NS JASTREBARSKO 

Jastrebarsko, ul. J.B.Jelačića bb 
 

PROPOZICIJE NATJECANJA 
 

Članak 1. 
 

Udruženje veterana Hrvatskog nogometa saveza (u daljnjem tekstu Udruženje)je najviši 
organ nogometnih veterana Hrvatske. Udruženje čine Udruženja veterana Županijskih 
nogometnih saveza te nogometna središte koja su udružena u udruženje veterana 
Zagrebačke Županije . 
 

Članak 2. 
 

Sve pridružene članice Udruženja veterana HNS-a moraju provoditi natjecanje u skladu 
propozicija Udruženja veterana HNS-a, a što nije obuhvaćeno ovim propozicijama 
vrijede normativni akti HNS-a i ŽNS-a. 

 
Članak 3. 

 
Natjecanjem u Udruženjima veterana Županijskih nogometnih saveza rukovode Izvršni 
organi te Povjerenik određen od I.O. Nogometnog Središta JASTREBARSKO. 

 
Članak 4. 

 
Prvenstvo u svim Nogometnim Središtima odvija se u dva dijela po dvostrukom bod 
sustavu ,početak lige je u mjesecu kolovozu a datum početka  odražavanja lige 
određuje I.O. NS Jastrebarsko. 

 
Članak 5. 

 
Prvenstvene utakmice mogu igrati samo oni igrači koji su uredno registrirani ,te imaju 
valjani liječnički pregled, te uplaćenu godišnju članarinu. 

 
Članak 6. 

 
Prvenstvene utakmice Udruge veterana mogu se igrati na uredno registriranim 
nogometnim igralištima od strana povjerenstva za igrališta i objekte Županijskog 
nogometnog saveza. 

 
Članak 7. 

 
Prije prvenstvene utakmice domaćin je dužan uz igralište pripremiti i prostorije za 
gostujuće igrače i suce sa toplom vodom. 
 
 
 



Članak 8. 
 

Zapisnik utakmice piše domaćin u nazočnosti gostujućeg  predstavnika  
Zapisnik sa svim traženim podacima mora biti gotov 15.min. prije početka utakmice. U 
zapisnik se moraju upisati svi igrači koji su u kombinaciji za utakmicu (najviše 
20).Naknadnog upisivanja i ispravljanja ZAPISNIKA NEMA. 
Tako napisan zapisnik potpisuju predstavnici  obiju momčadi,to je ujedno i znak da su 
odgovorni za sve upisane igrače 
Za sve nepravilnosti i neistine predstavnik i klub će stegovno odgovarati . 

 
Članak 9. 

 
Letećih izmjena nema . Igrač koji je zamjenjen može ponovno ući u igru uz obavezno 
javljanje sucu.Svi igrači koji su upisani u zapisnik utakmice smiju na njoj i nastupiti. 
 

Članak 10. 
 

Zakašnjelog suparnika mora se čekati 30. min.,a ako to dozvoljavaju uvjeti može i 
dulje,ako se sazna daje momčad na putu i da ima problema sa putovanjem. 

 
Članak 11. 

 
Sve prvenstvene utakmice sude ispitani suci koje određuje povjerenik za suđenje,s 
time da mora obratiti pozornost na kvalitetu momčadi koje se susreću. Ako na 
utakmicu ne dođe delegirani sudac predstavnici momčadi će se dogovoriti o osobi  
koja će suditi utakmicu ali samo pismeno i to prije početka utakmice te potpisane 
izjave zajedno sa zapisnikom dostaviti povjereniku za natjecanje ,ako neće biti 
potpisanih izjava utakmica neće biti registrirana i morati će se igrati nova. 
Suci su na utakmicu dužni doći 30 min prije zakazanog početka gdje će obaviti 
kontrolu športskih iskaznica kao i identifikaciju igrača .Odmah po završetku utakmice 
obavezni su Povjereniku za natjecanje javiti rezultat utakmice.Sve eventualne 
nepravilnosti dužni su dostaviti Povjereniku za natjecanje u pisanom obliku (dodatno 
izvješće). 

 
GLAVNI SUDAC JE UJEDNO I DELEGAT UTAKMICE. 

Članak 12. 
 

Sve dodijeljene opomene i isključenja naplaćuju se novčanom kaznom i to opomena 
50,00kn a iskjučenje 100,00 kn sve kazne podliježu i disciplinskom Pravilniku HNS-a. 
 

Članak 13. 
 

Ako se utakmica ne može odigrati u određenom terminu ,a suparnici su već došli na 
mjesto odigravanja ,voditelji će dogovoriti neki drugi termin odigravanja i o tome 
obavijestiti Povjerenika pismenim putem. 

 
Članak 14. 

 
Natjecanja u N.S. Jastrebarsko odvijati će se  u ligi koja broji 13 klubova. 
 



Članak 15. 
 

Bodovanje pobjeda i neodlučenih rezultata vrši se kao i u svim ostalim nogometnim 
ligama koje su pod okriljem HNS-a. 
 

Članak 16. 
 

Članovi vodstva natjecanja (povjerenik za natjecanje ,povjerenik za suđenje , stegovni 
sudac) ne smiju na prvenstvenim utakmicama nastupati kao službene 
osobe(suci,delegat) ali smiju nastupati kao igrači. 
Sve što nije obuhvaćeno ovim propozicijama vrijede odredbe iz propozicija 2. ŽNL 
N.S.Jastrebarsko. 

Članak 17. 
 

Ekipa koja sudjeluje u prvenstvu Veterana N.S.Z.Ž. podliježe pored troškova spram 
N.S. Jastrebarsko i podmirenju troškova prema N.S.Z.Ž.  te mora podmiriti i takse i 
troškove službenih osoba.  

 
Članak 18. 

 
Tumačenje ovih Propozicija ima pravo samo I.O. N.S.Jastrebarsko. 
 

Članak 19. 
 

Zbog neopravdanog nedolaska na utakmicu ekipa koja ne dođe biti će novčano 
kažnjena iznosom 500,00 kn.  
 
Ove Propozicije verificirao je Izvršni odbor Nogometnog Središta Jastrebarsko na 
svojoj sjednici održanoj  29.07.2011.god. 
                                                                                                                           
         
 
                                                                                     PREDSJEDNIK NS JASTREBARSKO: 

                                                                                   Miljenko Pavlaković 
                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jastrebarsko, 26. kolovoz 2014. godine 

 
 
 
 



 

DODATAK PRAVILNIKU 
ZA REGISTRACIJU IGRAČA UDRUŽENJA VETERANA 

HRVATSKOG NOGOMETNOG SAVEZA 
UDRUŽENJE VETERANA  

NOGOMETNOG SREDIŠTA JASTREBARSKO 
 

Na prijedlog većine Županijskih nogometnih saveza potrebno je za nogometne 
veterane dodati u Pravilnik o registraciji posebnosti koje se tiču samo nogometnih 
veterana, da bi doprinijeli što većoj regularnosti i da bi se u svim županijskim 
nogometnim savezima registracije vršile na istovjetan način. Ovaj dodatak Pravilniku o 
registraciji HNS-a bi se morao primjenjivati u svim centrima tj. Županijskim 
nogometnim savezima koji će se udružiti u Udruženje veterana Hrvatskog nogometnog 
saveza. Izvršni odbor Udruženja veterana HNS-a je na svojoj sjednici razmatrao 
prijedloge koji su stigli i na temelju svih prijedloga izradio i usvojio dolje napisani 
>>DODATAK PRAVILNIKU O REGISTRACIJI UDRUŽENJA VETERANA HNS-a<< koji 
vrijedi samo za nogometne veterane Županija udruženih u Udruženje veterana HNS-
a.Te tako vrijedi i za udruženje veterana NS ZŽ  i Udruženje Veterana NS jastrebarsko. 
 

Članak 1. 
 
Registracije nogometnih veterana vrše nogometna središta koja se nalaze u sklopu 
Udruženja Veterana Zagrebačke Županije. Veterani moraju imati svoj registar koji nema 
nikakve veze sa ostalim registracijama pri nogometnim središtima. Znači nogometni 
veterani imaju punu autonomnost registracija. 
 

Članak 2. 
 

Za nogometne veterane se može registrirati svaka muška osoba naše Republike koja 
navršava 33 godine života u natjecateljskoj godini.  
 

Članak 3.  
 

Ni jedan igrač ne može imati duplu registraciju u velikom nogometu. Znači svi aktivni 
igrači velikog nogometa da bi se mogli registrirati za novi klub ili novu momčad 
veterana moraju se brisati u savezu gdje su do tada djelovali, bili oni seniori ili 
veterani. 

Članak 4. 
 

Svi registrirani igrači da bi mogli nastupiti na utakmici moraju uz godišnju članarinu 
imati izvršen i upisan liječnički pregled koji vrijedi  6. mjeseci.    Bez uredne športske 
iskaznice nema ni pravo nastupa.još može iznimno nastupiti sa liječničkom potvrdom 
da je sposoban a da ista nije starija od 8 dana. 
 
 
 
 



Članak 5.  
 

Nove registracije se vrše tokom čitave godine . Registracije se vrše jedanput tjedno i to 
petkom. 

Članak 6. 
 

Igrač može promijeniti klub tj. momčad samo van sezone što znači prijelazni rok za 
veterane je u pauzi prvenstva i po završetku prvenstva do početka novog. 
 

Članak 7. 
 

Igrač koji se želi reaktivirati znači vratiti se ponovno u seniore, dužan je izvaditi 
BRISOVNICU jer se bez iste ne može registrirati ni za koju seniorsku momčad u svojem 
nogometnom centru kao ni za bilo koji klub drugog nogometnog centra. Cijena 
brisovnice iz veterana stoji 350,00 kuna. 
 

Članak 8. 
 

Sva nogometna središta  gdje djeluju veterani, a udružili su se u Udruženje veterana 
HNS-a moraju se pridržavati ovog DODATKA PRAVILNIKA kako bi nam kriteriji bili isti i 
kako bi na natjecanjima koja će organizirati Udruženja veterana HNS-a djelovali po 
istim uvjetima. 

Članak 9.  
 

Svi oni koji krše ovaj >dodatak pravilnika< moraju snositi sankcije po disciplinskom 
pravilniku HNS-a. 

Članak 10.  
 

Ekipa koja u jednoj natjecateljskoj godini ima dvije neodigrane utakmice, ili dvije 
prekinute utakmice zbog nedovoljnog broja igrača biti će isključena iz redovnog 
takmičenja u tekućoj natjecateljskoj sezoni.Te će biti predana na stegovni postupak ,te 
pored isključenja iz natjecanja podliježe novčanoj kazni te oduzimanju bodova u 
slijedećoj natjecateljskoj sezoni. 

  
 

                                                                                               IO. NS JASTREBARSKO 
                                                                                           _________________________ 

 
 
 
 

Jastrebarsko, 26. kolovoz  2014. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 
 

NOGOMETNO SREDIŠTE JASTREBARSKO 

 
 
 

PROPOZICIJE NATJECANJA 
 

LIMAČA NS ZŽ-e. 
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PROPOZICJE NATJECANJA  
LIMAČA 

 KLUBOVI NS ZŽ-e 
 

1. Veličina igrališta je polovica nogometnog igrališta u poprečnom smjeru, s time da 
    se vrata nalaze na aut- liniji. 
2. Dimenzije kaznenog prostora su 11 X 27 metara, vratarevog prostora 5 X 15 
    metara, a točka za izvoñenje kaznenog udarca udaljena je 9 metara od linije vrata 
3. Dimenzije vrata su 5 X 2 metra 
4. Vrijeme trajanja utakmice je 2 X 25 minuta POČETNICI( LIMAČI) te 2 X 20 
    minuta PRSTIĆI 
5. Broj igrača u polju je 9 ( 8 igrača + vratar) 
6. Broj rezervnih igrača je neograničen , izmjene se vrše u neograničenom broju, a 
    igrač u igru može ulaziti više puta 
7. Zamjene ne postoji 
8. Ako namjerno dodanu loptu od suigrača vratar uhvati u ruke protiv njegove 
    momčadi će biti dosuñen neizravan slobodni udarac 
9. Udarac s kuta se izvodi s udaljenosti 16 metara od bliže vratnice 
10. Loptu koja je izašla preko poprečne crte (gol-aut) vratar ili igrač izvode sa 
    zemlje s crte vratarevog prostora. Pri tome lopte mora napustiti kazneni prostor. 
11. U slučaju nepravilno ubačene lopte iz auta lopta se dodjeljuje protivničkoj 
    momčadi 
12. Igrač koji je isključen može biti zamijenjen suigračem, a isključeni se igrač ne 
    smije vračati u igru 
13. U svim drugim slučajevima važe odredbe PNI HNS-a 
 
 
                                                                                            I.O   NS Jastrebarsko 

                                                                                          ____________________ 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Jastrebarsko, 26. kolovoz  2014. godine 
 


