Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemskog, nadležan po čl. 9.
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, na svojoj sjednici održanoj dana 27.8.2019.
godine donosi:

PROPOZICIJE
Prvenstvenog natjecanja seniora I, II i III ŽNL za natjecateljsku sezonu 2019/20.
godinu.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
ŽNS-VS organizira prvenstvo natjecanja svih uzrasta s područja pripadajućih Nogometnih
središta.
Sjedišta liga su: I ŽNL – ŽNS-VS Vinkovci, II ŽNL Vinkovci i III ŽNL Vinkovci – NS
VINKOVCI, II ŽNL i III ŽNL Vukovar – NS VUKOVAR i II ŽNL Županja – NS ŽUPANJA.
IBAN
I ŽNL – Županijski nogometni savez VS
HR 40 2340009 1100204064
II i III ŽNL VUKOVAR – NS Vukovar
HR 52 2500009 1102034942
II ŽNL ŽUPANJA – NS Županja
HR 39 2340009 1100156746
II i III ŽNL VINKOVCI – NS Vinkovci
HR 60 2340009 1100205547
Članak 2.
U natjecanju I, II i III ŽNL u natjecateljskoj 2019/20. godini sudjeluje jedna I ŽNL sa po 16
klubova, II ŽNL NS Vinkovci 14 klubova, II ŽNL NS Vukovar 9 klubova, II ŽNL NS Županja 5
klubova, III ŽNL NS Vinkovci 9 klubova, III ŽNL NS Vukovar 8 klubova.
U I ŽNL seniori u sezoni 2019/20. godini sudjeluju slijedeći klubovi:
PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
1. NK CROATIA Bogdanovci
2. NK VRBANJA Vrbanja
3. NK MLADOST Vođinci
4. NK NEGOSLAVCI Negoslavci
5. NK HAŠK-SOKOL S. Jankovci
6. NK JADRAN Gunja
7. NK FRANKOPAN Rokovci-Andrijaševci
8. NK BUDUĆNOST Šiškovci
9. NK SINĐELIĆ Trpinja
10. NK SLAVONIJA Soljani
11. HNK FRUŠKOGORAC Ilok
12. NK POSAVAC P. Podgajci
13. NK SLAVONAC Gradište
14. NK VIDOR-MATIJEVIĆ S. Laze
15. NK BORAC Drenovci
16. NK TOMISLAV Cerna
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VINKOVCI
1. NK NOSTERIA Nuštar
2. ŠNK MLADOST Antin
3. ŠD CROATIA Novi Jankovci
4. NK LIPOVAC Lipovac
5. NK MLADOST Privlaka
6. NK BORAC Retkovci
7. NK SLAVONAC Prkovci
8. NK MLADOST Cerić
9. HNK VINKOVCI Vinkovci
10. NK SLOGA Novi Mikanovci
11. NK ŠOKADIJA S. Mikanovci
12. NK LOVOR Nijemci
13. NK HAJDUK MIRKO Mirkovci
14. NK ZRINSKI Tordinci

VUKOVAR
1. NK BRŠADIN Bršadin
2. RNK RADNIČKI Vukovar
3. NK TOMPOJEVCI Tompojevci
4. NK SREMAC Ilača
5. NK HAJDUK Bapska
6. NK MITNICA Vukovar
7. NK HAJDUK Tovarnik
8. NK SLOGA Borovo
9. NK SOKOL Berak

DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA – JEDINSTVENA

1.
2.
3.
4.
5.

ŽUPANJA
NK SLOGA Račinovci
NK ŽUPANJA 77 Županja
NK SRIJEMAC Strošinci
NK RAŠK Rajevo Selo
NK SLOGA Štitar
TREĆA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA

VINKOVCI
1. NK METEOR Slakovci
2. NK SREMAC Markušica
3. NK HRVATSKI SOKOL Mirkovci
4. NK POLET D. N. Selo
5. NK ČELIK Gaboš
6. NK BORAC Banovci
7. NK PODGRAĐE Podgrađe
8. NK OBILIĆ Ostrovo
9. NK ĐEZELEM Korođ

VUKOVAR
1. NK DUNAV Sotin
2. NK LOVAS Lovas
3. NK MOHOVO Mohovo
4. HNK BOROVO Borovo
5. NK LIPOVAČA Vukovar
6. NK RUSIN Mikluševci
7. NK MLADOST Svinjarevci
8. NK SLOGA Pačetin
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pridržavati stručno pedagoški normativi za određeni rang natjecanja.
I ŽNL sa slijedećim kategorijama: - seniori
- dvije mlađe selekcije
- u momčadi juniora, ako na dan utakmice nisu mladi od 15 godina, a na dan 01.07. te
natjecateljske godine nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci,
- u momčadi pionira, ako na dan utakmice nisu mladi od 11 godina, a na dan 01.07. te
natjecateljske godine nisu stariji od 15 godina i 6 mjeseci.
II ŽNL sa slijedećim kategorijama: - seniori
- jedna od selekcija mladeži (nije obavezno)
III ŽNL sa slijedećim kategorijama: - seniori.
Članak 3.
Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu, kroz dvije sezone (jesen – proljeće) po
sustavu svaki sa svakim, jednom domaćin jednom gost.
OPĆI UVIJETI NATJECANJA
Natjecateljska godina
Članak 4.
Natjecateljska godina počinje 01.07.2019. godine, a završava 30.06.2020. godine.
Natjecateljska godina je podijeljena u dvije sezone – jesensku i proljetnu.
Kalendar natjecanja
Članak 5.
Kalendar natjecanja na prijedlog Komisija za natjecanje – Povjerenik za natjecanje donosi
Izvršni odbor ŽNS-VS. Utvrđeni termini u kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati, osim u
izuzetnim slučajevima (viša sila, dan žalosti i dr.), tada organ koji rukovodi natjecanjem može
izvršiti pomicanje termina određenog kola.
Članak 6.
Raspored prvenstvenih utakmica utvrđuje Komisija za natjecanje – Povjerenik natjecanja.
Raspored utakmica se određuje ždrijebom najkasnije 15 dana prije početka prvenstva.
Promjenu rasporeda može izmijeniti samo Komisija za natjecanje – Povjerenik natjecanja,
samo na temelju utvrđenih kriterija, s tim da pomicanje utakmica ili cijelog prvenstvenog kola
ne ide na štetu ili daje prednost drugim zainteresiranim klubovima. Odgađanje odigravanja
određenih utakmica može se izvršiti samo na temelju sporazuma zainteresiranih klubova.
Sporazum se dostavlja organu koji vodi natjecanje 7 dana prije predviđenog termina za
odigravanje utakmice. Zbog regularnosti natjecanja posljednja dva kola igraju se isti dan u
isto vrijeme. Iznimno ako utakmice ne odlučuju o plasmanu, Povjerenik za natjecanje može
izvršiti izmjenu, s tim da se utakmica odigra u terminu završetka prvenstva.
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Članak 7.

-

Organi natjecanja su:
Komisija za natjecanje ili Povjerenik natjecanja,
Disciplinska komisija ili Disciplinski sudac,
Komisija za žalbe,
Komisija za određivanje sudaca ili Povjerenik za suđenje.
Predsjednici NS Vinkovci, NS Vukovar i NS Županja odgovorni su za provođenje
natjecanja na svom središtu, obvezni su dostaviti izvješća o nogometnim natjecanjima
sa svojih središta po završetku sezone jesen-proljeće u pisanom obliku Izvršnom
odboru ŽNS-VS na usvajanje.
Članak 8.

KOMISIJA ZA NATJECANJE – POVJERENIK NATJECANJA:
-

Rukovodi natjecanjem na temelju ovih Propozicija i Pravilnika HNS-a,
Registrira utakmice,
Vodi ljestvicu natjecanja,
Podnosi prijavu Disciplinskoj komisiji ili disciplinskom sucu,
Utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina satnice utakmice,
Određuje delegate na utakmice, te skida delegate s liste delegata, temeljem izrečenih
disciplinskih mjera od strane Disciplinske komisije ili Disciplinskog suca,
Obavlja i druge poslove, koje mu u nadležnosti daje Izvršni odbor ŽNS-VS,
O svom radu podnosi izvješće Izvršnom odboru ŽNS-VS.
Članak 9.

DISCIPLINSKA KOMISIJA – DISCIPLINSKI SUDAC:
-

Rješava i donosi odluke o svim prekršajima koje su načinili klubovi, igrači, treneri,
suci i ostali športski djelatnici u prvom stupnju,
Vodi evidenciju javnih opomena igrača,
Pokreče disciplinske postupke na temelju prijave i izvješća,
Podnosi izvješće Izvršnom odboru ŽNS-VS.
Članak 10.

KOMISIJA ZA ŽALBE:
-

Rješava sve žalbe po Pravilniku o nogometnim natjecanjima, Disciplinskom
Pravilniku i Pravilniku o registraciji klubova i igrača HNS-a u drugom stupnju,
Odluke Komisije za žalbe su konačne za žalbe po Disciplinskom Pravilniku,
Podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru ŽNS-VS.
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KOMISIJA – POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA:
-

Određuje suce za prvenstvene utakmice,
Analizira zapisnike s utakmica i izvješće o suđenju,
Vrši izmjenu sudaca (po potrebi),
Pravi listu uspješnosti sudaca o suđenju,
Podnosi izvješće Izvršnom odboru ŽNS-VS.
Članak 12.

DELEGAT UTAKMICE:
Na svaku utakmicu organ koji rukovodi natjecanjem određuje delegata, koji ima vrhovni
nadzor nad utakmicom i predstavlja rukovodstvo natjecanja.

-

-

Prava i dužnosti delegata su:
da uz nazočnost predstavnika klubova utvrdi identitet igrača i ispravnost športskih
iskaznica, te da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu),
da utvrdi nazočnost sudaca, liječnika, policije i redatelja,
da po završetku utakmice sačini zapisnik s utakmice uz suradnju sudaca i predstavnika
klubova, da pri isključenju igrača uzme izjavu glavnog suca u svezi sa isključenjem, te
da u rubrici isključenih igrača u zapisnik točno uvede razlog isključenja, na isti način
postupa ukoliko se radi o trenerima i drugim službenim osobama,
da svoja zapažanja iznese u zapisnik s prijedlozima dostavi organu koji vodi
natjecanje u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.
Članak 13.

NOGOMETNI SUCI:
Sve prvenstvene utakmice sude suci, koji se nalaze na listi, a koje je verificirao Izvršni odbor
ŽNS-VS.
Ukoliko određeni sudac ne dođe na utakmicu, nju će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju da
na utakmici ne dođe prvi pomoćni sudac, nju će suditi drugi pomoćni sudac. Ukoliko na
utakmicu ne dođe niti jedan određeni sudac, klubovi će se dogovoriti da utakmicu sudi jedan
od nazočnih sudaca. Ako se klubovi ne dogovore o izboru suca, njega određuje delegat
utakmice. O izboru sudaca piše se sporazum, kojega potpisuju predstavnici klubova i delegat.
Sporazum je sastavni dio zapisnika.
Ako na utakmicu dođe glavni sudac, a ne dođe jedan ili oba pomoćna suca, glavni sudac će
odabrati pomoćnog suca ili oba. Ako na utakmicu ne dođu suci niti delegat, odigrat će se
prijateljska utakmica, ukoliko se sami klubovi ne dogovore o izboru sudaca i sačine
sporazum. Sporazum o izboru sudaca mora biti pisano utvrđen prije početka utakmice.
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NOGOMETNI TRENERI:
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za
rad u određenom klubu izdanu od strane nadležnog organa ŽNS-VS. U koliko delegat utvrdi
da trener nema dozvolu za rad, neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za
pričuvne igrače i službene osobe.
Licence trenera u natjecateljskoj sezoni 2019/20. godini u I, II i III ŽNL, kao i ligi mladeži
izdaju se u ŽNS-VS, H. D. Genschera 10/b – Vinkovci.
Trener ne može nastupati kao igrač niti za jednu ekipu, na istom rangu takmičenja, gdje
obnaša dužnost trenera.
PREDSTAVNIK KLUBA:
Članak 15.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik kluba mora
imati pisano ovlaštenje svoga kluba, koje stavlja na uvid delegatu. Predstavnik kluba mora se
javiti delegatu prije početka utakmice, da preda delegatu sastav momčadi i športske iskaznice
igrača, koji će toga dana nastupiti na utakmici. Da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i
ispravnosti istih, da sudjeluje u upisivanju podataka u zapisnik utakmice, da za vrijeme
trajanja utakmice bude u blizini delegata, glede pomoći delegatu u otklanjanju eventualnih
nedostataka. Predstavnik kluba obavezan je po završetku utakmice potpisati službeni zapisnik
utakmice. Predstavnik kluba mora imati licencu izdanu od ŽNS-VS.
U slučaju odstranjenja predstavnika kluba na prvenstvenoj nogometnoj utakmici zapisnik
potpisuje kapetan ekipe. Ne potpisivanjem zapisnika klub snosi disciplinsku odgovornost.
ZAPISNIK UTAKMICE:
Članak 16.
Za sve prvenstvene utakmice obavezno se sastavlja zapisnik. Zapisnik sa utakmice sastavlja
delegat. Zapisnik se sastavlja u četiri primjerka, dva za rukovodstvo natjecanja, a po jedan
primjerak klubovima. Zapisnik mora biti vođen u COMET sustavu Prva i Druga ŽNL.
Klubovi su obavezni osigurati osobu za uvođenje podataka u COMET sustav.
Ispravak podataka upisanih u zapisnik vrši se po službenoj dužnosti na temelju dopisa kluba
upućenog organu koji vodi natjecanje i protivničkom kubu. Dopis se šalje u roku od 48 sati
po odigranoj utakmici. Ispravak se vrši prije odigravanja narednog kola, a o ispravci se
moraju upoznati svi klubovi sudionici natjecanja.
IGRALIŠTE:
Članak 17.
Svako igralište na kojem se igraju prvenstvene utakmice mora biti registrirano od strane
nadležnog organa.
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Članak 18.
Domaća momčad je obavezna teren pripremiti za igru tako da bude potpuno sposoban za
odigravanje prvenstvene utakmice. Utvrđivanje pogodnosti terena za igru vrši se u nazočnosti
suca i oba kapetana momčadi i to u vrijeme predviđeno za početak utakmice. Odluku o
sposobnosti terena donosi isključivo sudac utakmice.
Sudac i delegat su dužni u zapisnik utakmice upisati odluku suca o nesposobnosti terena za
igru i zapisnik u roku 24 sata dostaviti rukovodstvu natjecanja uz prethodnu telefonsku
obavijest od strane suca Komisiji – Povjereniku natjecanja.
NAJMANJI BROJ IGRAČA I ZAMJENE:
Članak 19.
Utakmica može početi ako momčadi ima najmanje sedam (7) igrača. Igrači koji ne nastupe od
početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, ukoliko su prije početka
utakmice upisani u zapisnik. Ukoliko jedna momčad ostane s manje od sedam (7) igrača, a
nije u stanju u roku od pet (5) minuta nastupiti s minimalnim brojem igrača, sudac je dužan
utakmicu prekinuti. Na prvenstvenim utakmice tijekom utakmice svaka momčad može
zamijeniti najviše pet (5) igrača s time da su isti upisani u zapisnik. U zapisnik utakmice može
se upisati 18 igrača.

DRESOVI
Članak 20.
Momčadi na jednoj utakmici moraju nastupiti u dresovima različite boje. Ako su dresovi iste
boje, a domaća momčad nastupa u dresovima svoje boje, dresove će promijeniti gostujuća
momčad. Domaća momčad je obavezna posuditi dresove gostujućoj momčadi, ako ih ova
nema. Svi klubovi sudionici natjecanja, dužni su prijaviti svoju boju dresova, a boja se
objavljuje u rasporedu utakmica.
Igrači na poleđini dresova moraju imati vidljive brojeve, a brojevi na dresovima moraju se
slagati s brojevima pod kojima su igrači upisani u zapisnik utakmice.
Reklama je dozvoljena samo na dresovima (majicama). Ne može se nositi na sportskim
gaćicama, čarapama ili obući. Dresovi moraju imati rukave.
ORGANIZACIJA UTAKMICE
Članak 21.
Za organizaciju utakmice odgovoran je klub domaćin. Klub domaćin organizator utakmice je
prvoimenovani klub u rasporedu utakmice.
Klub domaćin je dužan:

-

-
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službene osobe,
da utakmicu prijavi nadležnom držanom organu u skladu s propisima, ako procijene
da je utakmica visokog rizika,
prijava javnog skupa nadležnoj Policijskoj postaji nije obvezna,
da osigura liječnika i kola Prve pomoći ili automobil sa vozačem,
da osigura dovoljan broj redara (najmanje osam, koji se za vrijeme utakmice nalaze
izvan ograđenog dijela igrališta i sakupljača lopti (najmanje osam),
da pruži potpunu sigurnost gostujućoj momčadi i službenim osobama pri dolasku, za
vrijeme i poslije utakmice, te pri odlasku iz mjesta odigravanja utakmice.
Klubovi I ŽNL VS, II ŽNL VS NS Vinkovci, Vukovar i Županja obvezni su snimati
svoje prvenstvene utakmice kada igraju kao domaćini sa jednom kamerom, s kojom se
mora osigurati potpuni pregled zbivanja tijekom trajanja cijele utakmice i sve do
napuštanja terena za igru kako službenih osoba, tako i igrača, a delegat je dužan da
izvijesti snimatelja kada može prestati sa snimanjem. Po završetku utakmice kazetu
predati delegatu utakmice. Klubovi koji ne budu kvalitetno snimali događanja za
vrijeme utakmice (neispravna kazeta) biti će predan na disciplinsku odgovornost,
kazna za ne snimanje utakmice, loš snimak ili prazan CD u prvom slučaju 1.000,00 kn,
a u ponovljenim slučajevima kazna će se povećavati.
Klub domaćin obavezan je osigurati tri (3) ispravne lopte za odigravanje utakmice,
Na igralištu na kojem se igra prvenstvena ili CUP utakmica klub domaćin obavezan je
izvjesiti državnu zastavu RH.

Povjerenik za natjecanje ili Komisija donosi detaljne Upute o organizaciji i radu na igralištu
koja se dostavljaju svim klubovima sudionicima u natjecanju i sastavni su dio Propozicija.
NASTUP IGRAČA
Članak 22.
Pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama imaju igrači koji su ispravno registrirani za
klub.
Na utakmicama seniora pravo nastupa imaju igrači s navršenih 17 godina života.
Pravo nastupa imaju i igrači s navršenih 16 godina života, ako su od specijalne liječničke
komisije proglašeni sposobnim i uz športsku iskaznicu moraju imati i obrazac o izvršenom
specijalističkom pregledu ovjerenu od strane Saveza i medicinske Ustanove. Pravo nastupa
igrača utvrđuje delegat prije početka utakmice uz nazočnost predstavnika klubova.
Igrač ne može u istom danu nastupiti na dvije utakmice.
Ako je određeno ponovno odigravanje utakmice, pravo nastupa imaju svi igrači koji na taj
dan imaju pravo nastupa.
Na prvenstvenim utakmicama Prve ŽNL, klubovi su obavezni započeti utakmicu s najmanje
2 (dva) igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, podrazumijeva se
igrač koji na dan 01.07.2019. godine nije bio stariji od 21 godine. U prvom poluvremenu
utakmice igrača starosti do 21 godine može zamijeniti samo igrač starosti do 21 godine.
Nepoštivanje i neizvršavanjem istih Propozicija klub snosi odgovornost prema Pravilniku o
nogometnim natjecanjima čl. 76. st. 9.
Svi klubovi dužni su u pisanom obliku dostaviti tehničkom tajniku za novo pridošle igrače broj
opomena i broj utakmica izrečenih kazni prije prvog nastupa za novi klub. Klub koji ne
postupi po gore navedenom biti će predan na disciplinsku odgovornost.
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Članak 23.
Identitet igrača se utvrđuje putem športske iskaznice, a u slučaju njenog nedostatka osobnom
iskaznicom ili putovnicom. Identitet se utvrđuje prije početka utakmice, a po završetku
utakmice samo za one igrače i zamjene koji nisu stigli do početka utakmice.
Klub na svoj rizik može u momčad staviti igrača bez ijednog dokumenta, pod uvjetom da se
identitet tog igrača utvrdi najkasnije 15 minuta po završetku utakmice, pod uvjetom da ima
uredan liječnički pregled i da predoči potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Ako klub ne
posjeduje potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu delegat obavezno mora zabraniti nastup
takvom igraču.
LIJEČNIČKI PREGLED IGRAČA
Članak 24.
Svaki igrač mora u športskoj iskaznici imati upisan nalaz o izvršenom liječničkom pregledu, a
u izuzetnim slučajevima potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.
Liječnički pregled vrijedi za sve igrače šest (6) mjeseci. Igrač sa specijalističkim pregledom
može nastupiti na svim utakmicama bez obzira da li mu je redoviti pregled istekao.
Igrač koji nije liječnički pregledan, kojemu je zabranjen nastup od strane liječnika, kao i
igrač kojemu liječnički pregled nije upisan u športsku iskaznicu, niti ima potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici.
Liječnički pregled se obavlja u zdravstvenoj ustanovi. U športskoj iskaznici mora biti pečat
liječnika, koji je izvršilo liječnički pregled, datum pregleda i potpis liječnika.
Klub domaćin obvezan je osigurati medicinsku službu na prvenstvenim utakmicama.
Za prekršaje ovih odredbi i odredbi iz čl. 54. Pravilnika o nogometnim natjecanjima, klub i
igrač snose natjecateljske i disciplinske sankcije.
NEDOLAZAK, NEODIGRAVANJE I PREKID UTAKMICE
Članak 25.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice ne nastupi jedna
momčad s potrebnim brojem igrača, sudac će kapetanu momčadi, koja je nastupila priopćiti
da se utakmica neće odigrati i to unijeti u zapisnik utakmice.
U slučaju više sile, sudac će pričekati i nešto više, ali će voditi računa da se utakmica završi
na vrijeme.
Ako klub domaćin nije osposobio teren za igru iz neopravdanih razloga prije ili za vrijeme
utakmice, sudac će donijeti odluku da se utakmica ne može igrati ili prekinuta utakmica
nastaviti. Sudac svoju odluku upisuje u zapisnik utakmice.
Sudac će prekinuti utakmicu u slučaju da jedna momčad napusti teren, u slučaju incidenta,
nereda, nedovoljnog broja igrača, nepoštivanja odluke suca da isključeni igrač napusti teren
i slično.
U slučaju nedolaska, neodigravanja ili prekida utakmice (čl. 56., 57., 58. i 59. Pravilnika o
nogometnim natjecanjima) klub snosi sve natjecateljske i disciplinske sankcije.
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Članak 26.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnim utakmicama. Sve utakmice koje se igraju
u vrijeme suspenzije, izrečene zbog neizvršavanja pravosnažnih odluka nadležnih organa,
registrirat će se s 3 : 0 p.f. u korist protivnika.
Utakmice koje se nisu odigrale zbog utvrđivanja materijalne istine neće se registrirati do
donošenja konačne odluke.
U slučaju nastupa momčadi za vrijeme trajanja suspenzije, kub snosi sve sankcije predviđene
Pravilnikom o nogometnim natjecanjima i Disciplinskom pravilniku.
ODUSTAJANJE OD NATJECANJA:
Članak 27.
U slučajevima kada se Klub rasformira, spaja se s drugim klubom ili odustaje od natjecanja
postupit će se prema odredbama čl. 61. Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
BRISANJE KLUBA IZ NATJECANJA:
Članak 28.
Klub je dužan da izvršava svoje obveze iz Propozicija u rokovima koji su određeni
propozicijama i ostalim odlukama.
Klub koji nije izvršio svoje obveze biti će brisan iz natjecanja po organu koji vodi natjecanje.
Ako je riječ o obvezama iz proljetnog dijela prvenstva, klub neće biti uključen u natjecanje u
idućoj natjecateljskoj godini.
UTVRĐIVANJE PLASMANA:
Članak 29.
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri (3) boda, kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja
po jedan (1) bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje razlika između danih i primljenih golova. Ako je
ta razlika ista, bolje mjesto zauzima na tablici momčad koja je postigla više golova, a ako su i
u tome isti, dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o mjestu koje utječe na prelazak u viši rang natjecanja ili ispadanje iz ranga
natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova plasman se utvrđuje na temelju dodatne tablice
od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi s jednakom brojem bodova.
Ukoliko je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih golova, a ako je i
ta razlika ista, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima (kada su u kombinaciji dva
kluba) odnosno veći broj postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Ako se i na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između
zainteresiranih klubova i to: dvije po dvostrukom CUP 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 ako je
u kombinaciji četiri i više klubova.
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Članak 30.
Prvenstvene utakmice na koje nije uložena žalba, a ne postoji temelj za registraciju utakmice
po službenoj dužnosti s 3 : 0 p.f., registriraju se postignutim rezultatom.
Organ koji vodi natjecanje registrira utakmicu u roku od 15 dana od dana odigravanja
utakmice, s tim da se registracija utakmice ne može obaviti prije nego što prođu rokovi za
ulaganje žalbe.
ŽALBE NA ODIGRANE UTAKMICE
Članak 31.
O regularnosti prvenstvene utakmice može se rješavati samo na temelju žalbe oštećenog
kluba. Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti u roku od dva (2) dana, a
obrazloženje u dva primjerka s dokazima o uplaćenoj pristojbi ima se dostaviti u roku od tri
(3) dana od dana odigravanja utakmice, organu koji vodi natjecanje.
Žalbe koje nisu pravovremeno najavljene, pravovremeno uložene, bez uplate pristojbe ili
nedovoljno uplaćene pristojbe, biti će odbačene.
Ukoliko rok za žalbe istječe u nedjelju ili na državni praznik ili blagdan, rok za podnošenje
žalbe produžava se za prvi slijedeći radni dan.
Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku od 21 dana od njenog prijema, osim ako je
njeno rješavanje motivirano slučajevima čije rješavanje pripada u nadležnosti drugog
organa. U tom slučaju rješavanje žalbe se odlaže do konačne odluke nadležnog organa.
Žalba na odluku organa koji vodi natjecanje (I. stupnja) ulaže se Komisiji za žalbe (II.
stupnja) u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke organa I. stupnja. Odluka
Komisije za žalbe je konačna. Strana koja nije zadovoljna odlukom Komisije za žalbe može u
roku od 15 dana od dana primitka odluke II. Stupnja, podnijeti prijedlog za podizanje
zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Pristojba za žalbu I. stupanjskog organa iznosi 500,00 kn (klub) ili 200,00 kn (igrač), dok je
za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima 1.500,00 kn.
Pristojbe se vraćaju podnositelju žalbe, ukoliko se ista djelomično ili potpuno usvoji.
Članak 32.
Prva Županijska nogometna liga u sezoni 2019/20. godine brojat će 16 klubova. Iz
prve ŽNL u sezoni 2019/20. godine, obvezno ispadaju dvije (2) posljednje plasirane momčadi,
pod uvjetom da se prvak I ŽNL u sezoni 2019/20. godine plasira u Međužupanijsku
nogometnu ligu Osijek – Vinkovci.
Prvak I ŽNL u sezoni 2019/20. godini direktno ulazi u MŽNL Osijek – Vinkovci.
Ako prvak I ŽNL u sezoni 2019/20. godine ne ispunjava uvjete za ulazak u
međužupanijsku nogometnu ligu Osijek – Vinkovci ili ne želi ući u taj rang natjecanja, može
se zamijeniti klub iz te skupine koji ispunjava uvjete zaključno do trećeg mjesta, a ako niti
jedan klub ne ispunjava uvjete iz I ŽNL ispada tri posljednje plasirana kluba i onoliko
klubova koliko ispada iz međužupanijske nogometne lige, a pripadaju ŽNS-VS.
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Prve ŽNL-VS u sezoni 2020/21. godine, dok prvak NS Županja igra kvalifikacije sa drugo
plasiranom ekipom NS Vinkovci.
Iz II ŽNL VS NS Vinkovci, Vukovar obavezo ispadaju posljednje plasirani klubovi i
onoliko klubova koliko ispada iz I ŽNL, a pripadaju istom središtu. Iz II ŽNL NS Županja ne
ispada nitko.
Prvaci III ŽNL NK Vinkovci, NS Vukovar direktno ulaze u II ŽNL pripadajućeg
središta. Iz III ŽNL ne ispada nitko.
Klubovi su obavezni ispunjavati stručno pedagoške uvjete za natjecanje, za određeni
stupanj natjecanja.
Ako klub osvoji prvo mjesto na tablici, a ne ispunjava uvjete za viši stupanj natjecanja,
njegovo mjesto preuzima slijedeći klub koji je osvojio drugo ili treće mjesto na tablici, a
ispunjava tražene uvjete za viši stupanj natjecanja.
Sve što nije predviđeno ovim člankom Propozicija primjenjivat će se Pravilnik o
nogometnim natjecanjima HNS-a.

NOVČANE OBVEZE
Članak 33.
Svi klubovi u natjecanju su obvezni uplatiti kotizaciju natjecanja, te podmiriti troškove sudaca
i delegata na utakmicama. Visina kotizacije natjecanja i troškova sudaca i delegata (pristojba
i putni troškovi) donosi Izvršni odbor ŽNS-VS, posebnim odlukama za svaku sezonu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Sve ono što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravilnika HNS-a.
Izvršni odbor i Komisija za natjecanje i sustav natjecanja ŽNS-VS, daje upute za primjenu
ovih Propozicija.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja.

Tajnik ŽNS -VS:
Ivica Sabljaković

ODLUKU
O VISINI KOTIZACIJE NATJECANJA KLUBOVA I, II i III ŽNL
ZA JESENSKI I PROLJETNI DIO PRVENSTVA NATJECATELJSKE 2019/20. GODINE
I.
Kotizacija natjecanja klubova I ŽNL u jesenskom i proljetnom dijelu prvenstva iznosi:
- seniori
1.125,00 kn
- juniori
375,00 kn
- pioniri
250,00 kn
II.
Kotizacija natjecanja klubova II ŽNL u jesenskom i proljetnom dijelu prvenstva iznosi:
- seniori
1.000,00 kn
- pioniri
250,00 kn
III.
Kotizacija natjecanja klubova III ŽNL u jesenskom i proljetnom dijelu prvenstva
iznosi:
- seniori

750,00 kn

IV.
Naknada za vođenje I, II i III ŽNL i mlađe kategorije iznosi – mjesečno netto:
- tehnički tajnik voditelj lige
600,00 kn
- povjerenik/ Komisija za natjecanje
400,00 kn
- povjerenik/ Komisija za suđenje
400,00 kn
- disciplinski sudac/ Komisija
400,00 kn
- voditelj lige mladeži
400,00 kn
V.
Sudačke i delegatske takse za jesenski i proljetni dio prvenstva u I i II ŽNL iznose netto:
- pristojba, taksa sudaca
I ŽNL 250,00 kn II ŽNL 240,00 kn
- pristojba, taksa pomoćnih sudaca
240,00 kn
230,00 kn
- pristojba, taksa delegata
250,00 kn
240,00 kn
- pristojba, taksa suca za mlade katego.
100,00 kn
100,00 kn
Sudačke i delegatske takse za jesenski dio prvenstva u III ŽNL iznose netto:
- taksa glavnog suca
200,00 kn
- taksa pomoćnih sudaca
150,00 kn
- taksa delegata
200,00 kn

ORGANI ZA VOĐENJE NATJECANJA U ŽNL ŽNS-VS
SEZONA 2019/20. godine
PRVA ŽNL – SJEDIŠTE U VINKOVCIMA ŽNS-VS – tehnički tajnik – MIRJANA RAKONIĆ
DRUGA ŽNL i TREĆA ŽNL – NS VINKOVCI i LIGA MLADEŽI – tehnički tajnik – DANIJEL
RUPČIĆ
DRUGA ŽNL i TREĆA ŽNL – NS VUKOVAR – tehnički tajnik – IVICA IŠTUK i LIGA
MLADEŽI – tehnički tajnik BRANKO PRANJIĆ
DRUGA ŽNL NS ŽUPANJA i LIGA MALDEŽI – tehnički tajnik – SLAVKO MIKULIĆ
ŽUPANIJSKA LIGA MLADEŽI – tehnički tajnik – GORAN MEŠTROVIĆ.
PRVA ŽNL VS
Povjerenika za natjecanje – MARKO LOVRIĆ,
Povjerenik za suđenje – IVAN ŽGELA,
Disciplinski sudac – IVO BOGDANOVIĆ.
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI – Druga i Treća ŽNL
Povjerenik za natjecanje – DRAGUTIN CULI,
Povjerenik za suđenje – ĐURO GALOVIĆ,
Disciplinski sudac – VINKO LESANDRIĆ.
NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR – Druga i Treća ŽNL
Povjerenik za natjecanje – IVICA IŠTUK,
Povjerenik za suđenje – JOSIP KUSTURA,
Disciplinski sudac – DARKO DIMIĆ.
NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA – Druga ŽNL
Povjerenik za natjecanje – MARIJAN ZOVKIĆ,
Povjerenik za suđenje – DARKO BULJEVIĆ,
Disciplinski sudac – DAMIR JANJIĆ.

