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Propozicije natjecanja za natjecateljsku sezonu 2015/2016 

Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na 9. sjednici održanoj 
03.07.2015. godine donosi je odluku o: 
 

PROPOZICIJAMA NATJECANJA 1. ŽNL 
 
OPĆE ODREDBE I OBAVEZE KLUBA 
Članak 1. 
Broj sudionici natjecanja u 1. žnl, za natjecateljskoj sezoni 2015/2016 biti če 14 (četrnaest), a odraditi če na 
osnovu Pravilnik o licenciranju klubova 1. žnl. 
 
Članak 2. 
Natjecanjem rukovodi Nogometni savez Zadarske županije, a vode ga ovlašteni organi. 
 
Članak 3. 
Organizaciju utakmica provode klubovi, koji igraju na domaćem terenu i obvezni su istu sprovoditi u skladu s 
Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a, odredbama ovih Propozicija i drugih normativnih akata HNS-a i 
saveza. 
 
Članak 4. 
Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu, prema utvrđenom rasporedu natjecanja. 
  
Članak 5. 
Sve utakmice 1. žnl, igraju se u pravilu nedjeljom ili subotom u dnevnom terminu i satnicom, koja je utvrđena 
rasporedom parova. Utakmice, koje se igraju tijekom tjedna, igraju se u pravilu srijedom, odnosno  prema odluci 
Povjerenika za natjecanje. Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i 
satnice odigravanja pojedinih utakmica. 
Klub, koji zatraži suglasnost od Povjerenika za natjecanje za sudjelovanje na turniru u inozemstvu ili tuzemstvu 
u vrijeme trajanja redovnih natjecanja, može istu dobiti samo pod uvjetom, da narednu-e prvenstvenu-e ili kup 
utakmicu-e odigra u terminu prije odlaska na turnir. 
 
Članak 6. 
Svaki klub u natjecanju 1. žnl obvezan je, da utakmicu igra sa svojom najboljom momčadi. 

 
Članak 7. 
Klub domaćin je obvezan, delegatu osigura sve uvjete za normalan rad. Natjecanje se vodi u sustavu COMET, 
te su klubovi dužni osigurati dostpu internetu, PC i printer. Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti sa jednom 
(1) video/DVD kamerom, te VHS video kazetu/DVD predati delegatu neposredno po završetku utakmice. 
Kamera se mora nalaziti na tribini ili na povišenom položaju (min. 3 m) time da je  kamera na poziciji središnje 
crte terena za igru. 
 
Članak 8. 
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi prije 
i za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta odgovarajućim prijevoznim sredstvom 
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku službu ili 
fizioterapeuta, vozilo hitne medicinske pomoći ili zamjensko vozilo sa vozačem istog, koja moraju biti 
na igralištu - stadionu pola sata prije početka utakmice.  
Klub je dužan delegatu utakmice, 1 sat prije početka iste dati na uvid, pismeni podnesak ovjeren od 
strane nadležne policijske uprave potvrdu o prijavi utakmice. 
 
PRAVO NASTUPA 
Članak 9. 
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa 
na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o 
statusu igrača HNS-a. 
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Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, a kojima je 
specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad. Odobrenje se treba ovjeriti u nadležnom 
županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja. 
Na utakmicama 1. žnl mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti 
upisano u športsku iskaznicu, ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je 
obavljen pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u športsku iskaznicu. 
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga označenog u 
prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u športsku iskaznicu, a igrač može nastupiti od dana upisa pregleda 
do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.  Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije 
obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome 
liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom 
liječničkom pregledu, ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici 
može nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe službenu 
potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti 
izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 dana od dana 
izdavanja. 
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane 
igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene. 
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri opomene, igrač 
izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.  
Tijelo koje vodi natjecanje obvezno je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom kaznom, a 
klubovi su obvezni tijelo koje vodi natjecanje izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom prvenstva 
registrira za klub. 
Na prvenstvenim utakmicama 1. žnl, klubovi su obvezni započeti utakmicu s najmanje 3 (tri) igrača 
starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, podrazumijeva se igrač koji na dan 01.07. nije 
bio stariji od 21 godine. U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do 21 godine može zamijeniti 
samo igrač starosti do 21 godine. Ukoliko nakon zamjene u igri na strani jedne momčadi ostaje 
najmanje tri igrača starosti do 21 godine, igrača starosti do 21 godine u prvom poluvremenu može 
zamijeniti stariji igrač.  
 
Članak 10. 
Na svim prvenstvenim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača, koji mogu 
zamijeniti najviše tri (3) igrača. 
 

Članak 10. a 

PREDTAVNIK KLUBA 
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici. Na utakmicama stalnog 
natjecanja predstavnik kluba mora imati pismeno ovlaštenje svog kluba. Predstavnik kluba na utakmici 
stalnog natjecanja ima prava i dužnosti: 
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice, ukoliko 
propozicijama natjecanja nije drugačije određeno, 
- da odmah po prijavi preda delegatu sastav momčadi i športske iskaznice igrača koji će nastupiti na 
utakmici i rezervnih igrača, 
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnost športskih iskaznica, 
- da prije početka utakmice u zapisniku utakmice svojim potpisom potvrdi sastav svoje momčadi, a po 
završetku utakmice da sudjeluje u sastavljanju zapisnika, 
- predstavnik kluba domaćina je dužan biti na raspolaganju delegatu radi pružanja pomoći u pogledu 
otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno odigravanje utakmice, 
- za vrijeme utakmice ne smije davati upute igračima sa klupe za rezervne igrače. 
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DELEGAT UTAKMICE 
Članak 11. 
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata, koji ima vrhovni nadzor na 
utakmici. Delegat je obvezan kompletan Zapisnik sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih 
predstavnika klubova. Zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici u jednom primjerku delegat dostavlja Savezu u 
roku od 24 sati nakon odigrane utakmice. 
Po jedan primjerak Zapisnika utakmice i izvještaja o utakmici delegat uručuje službenim predstavnicima klubova 
odmah po zaključenju Zapisnika. Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata će obaviti sudac 
utakmice. Delegat, koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili koji pokaže nedovoljno 
poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, bit će 
izostavljen u jednom ili više određivanja, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenut će se i disciplinski 
postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti, nadležan je Povjerenik za natjecanje. 
 
SUĐENJE 
Članak 12. 
Za sve prvenstvene utakmice suce određuje Povjerenik za suđenje. Prvenstvene utakmice sude suci s liste 1. 
žnl i po potrebi suci s viših lista. Ako sudac, koji je određen za suđenje utakmice, ne dođe na igralište u 
određeno vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i prvog 
pomoćnog suca, utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac. 
Ukoliko na utakmicu ne dođu niti sudac, niti pomoćni suci, 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 prisutnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba zapisnički konstatirati.   
Ako na utakmicu ne dođe jedan od pomoćnih sudaca sudac će odlučiti tko će obnašati dužnost pomoćnog 
suca. 
 
Članak 13. 
Sudac je obvezan, da provjeri podatke unesene u zapisnik i da istog svojeručno potpiše. 
Suci su obvezni u Zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene 
prije, za vrijeme i nakon utakmice. 
 
Članak 14. 
Sudac koji se u svezi s obavljanjem dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava, odnosno ne provodi 
zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili 
propisa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, bit će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom 
slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za 
suđenje. 

 
NOGOMETNI TRENERI 
Članak 15. 
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) 
izdanu od Tehničkog tajnika lige, te mora imati završenu trenetsku školu UEFA B. Ukoliko delegat utvrdi da 
trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđen za zamjenske igrače i 
službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener. Treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim 
utakmicama svojih klubova kao igraći. 
Trener je obvezan  prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran, te trener koji je licenciran za 
seniorsku momčad ne može biti licencira za mlađe uzraste. Delegat je obvezan upisati u zapisnik i izvještaj s 
utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili utakmicu napusti prije završetka. 

 
OCJENA SPOSOBNOSTI TERENA ZA IGRU 
Članak 16. 
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu, koji je podoban za igru. 
Domaći klub je obvezan pripremiti teren tako, da bude potpuno podoban za odigravanje utakmice. 
Pregled terena mora se izvršiti u nazočnosti oba kapetana momčadii suca utakmice i to u vrijeme određeno za 
početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana 
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momčadi i suca utakmice. Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog što spada u 
višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen da sudi utakmicu. Sudac i delegat su obvezni unijeti u Zapisnik 
donjetu odluku o nepodobnosti terena i Zapisnik dostaviti Savezu u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest 
telefonom, brzojavom, odnosno telefaksom. 
 
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE 
Članak 17. 
Suspendirani klub, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba, nemogu natstupiti na javnim utakmicama, sve 
dok traje suspenzija. 

 
ŽALBE NA UTAKMICU 
Članak 18. 
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje, koji ih rješava u prvom stupnju. 
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom, brzojavom ili telefaksom u roku od 48 sati 
od dana odigravanja utakmice, a obrazloženje u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj taksi, mora se dostaviti u 
roku od tri dana od dana odigrane utakmice. Ukoliko rok za ulaganje žalbe istječe u nedjelju ili na državni 
blagdan, isti se produžava za slijedeći dan. Nenajavljene, nepravovremene, netaksirane ili nedovoljno taksirane 
žalbe neće se uzeti u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će se registrirati s postignutim rezultatom. Pri 
ocjeni pravovremene žalbe, uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma, brzojava ili 
telefaksa.Odluka o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku 14 dana od dana prijema žalbe, a u 
skraćenom postupku u roku od sedam (7) dana. 
 
Članak 19. 
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje i Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe u roku od pet (5) 
dana od dana uručenja odluke. U izuzetnim slučajevima (dva posljednja kola i sl.) rok za podnošenje žalbe je tri 
(3) dana. Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u skraćenom postupku od 5 
(pet) dana od dana prijema žalbe. Odluka Komisije za žalbe je konačna. Ako organ u drugom stupnju ne riješi 
žalbu u predviđenom roku, smatra se da žalba nije usvojena. 
 
Članak 20. 
Iznos takse na žalbu utvrđuje svojom Odlukom Izvršni odbor saveza. 

 
REGISTRACIJA UTAKMICE 
Članak 21. 
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 
(par-forfe), utakmica se registrira postignutim rezultatom. Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje, 
u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana njihovog odigravanja. U slučaju, da je na neku utakmicu uložena 
žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. 
 
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST 
Članak 22. 
O disciplinskim prekršajima, koje izvrše klubovi, igrač, suci, treneri i ostali nogometni djelatnici u ovom 
natjecanju, odlučuje Disciplinski sudac na osnovi odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a. 
 
NAPREDOVANJE I OBNAVLJANJE LIGE 
Članak 23. 
Prvoplasirana momčad 1. žnl, u sezoni 2015/2016 ostvaruje pravo na odigravanje kvalifikacija ua popunu 3. 
hnl-jug, prema Odluci HNS-a. Prvoplasirani klub 1. žnl mora ispunjavati određene uvjete iz Pravilnik o 
licenciranju klubova 3. hnl-jug. prije početka natjecateljske sezone u kojoj je ostvario plasman za viši rang. 
Ukoliko propisane uvjete ne ispunjava prvoplasirani klub, pravo sudjelovanja u kvalifikacijama ostvaruje drugo, 
odnosno trećeplasirani klub, ukoliko i drugoplasirani klub ne ispunjava uvjete. Prvo plasirani klub 2. žnl, u 
sezoni 2015/2016 godine ostvaruju pravo izravnog plasmana u natjecanje 1. žnl. Prvoplasirani klub 2. žnl-e 
mora ispunjavati uvjete predviđene Pravilnik o licenciranju klubova 1. žnl prije početka natjecateljske 
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sezone, u kojoj je ostvario pravo plasmana u viši rang. Ukoliko propisane uvjete ne ispunjava prvoplasirani klub, 
pravo ostvaruje drugo, odnosno trećeplasirani klub, ukoliko i drugoplasirani klub ne ispunjava uvjete. 
 
UTVRĐIVANJE PLASMANA 
Članak 24. 
Klub, koji pobjedi na utakmici osvaja (3) tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod. 
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste zgoditak 
razlike, bolje mjesto na tablici zauzima klub, koji je postigao više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka, 
dijele mjesta, koja im pripadaju Ukoliko se radi o mjestu, koje utječe na prijelaz u viši ili niži rang natjecanja, u 
slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovi dodatne tablice za rezultate koje su u 
međusobnim susretima postigli klubovi s jednakim brojem bodova tijekom natjecanja. Ako je zbroj bodova 
jednak, odlučuje razlika danih i primljenih zgoditaka. Ako je razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih 
zgoditaka u gostima. Ako je i to isto, u slučaju dva kluba, tada klubovi igraju dvije utakmice po kup sustavu. Ako 
se za sporno mjesto bore tri ili više klubova, onda se pobjednik rješava utakmicama po jednostrukom bod 
sustavu, na neutralnom terenu. Tablicu proglašava Povjerenik za natjecanje po završetku natjecateljske 
2015/2016. 
 
Članak 25. 
Klub, koji odustane od prvenstvenog natjecanja, pada u niži stupanj natjecanja, bez obzira na do tada 
postignute rezultate u natjecanju. Smatrat će se, da je klub odustao od natjecanja, ako svojom krivicom nije 
odigrao dvije utakmice u tijeku tog natjecanja u istoj natjecateljskoj godini. 
 
FINANCIJSKE OBVEZE 
Članak 26. 
Troškove prijevoza, dnevnice i naknada sudaca i delegata klubovi do sljedeće domaćinske utakmice.. 
 
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJECANJU 
Članak 27. 
Svaki klub, koji sudjeluje u prvenstvu 1. žnl, mora ispunjavati uvjete propisane Odlukom Izvršnog odbora 
saveza za natjecanje u 1. žnl. Klubovi se obvezuju izvršavati odluke i naredbe rukovodstva natjecanja, uz 
moguću primjenu sankcija predviđenih Disciplinskim pravilnikom HNS-a. 
Klubovi koji se prijave za natjecanje 2. žnl moraju posjeduju vlastito igralište ili igralište u svojoj općini ili gradu 
koje odgovara Pravilniku o licencitranju klubova. Uvjetima. 
 
OSTALE ODREDBE 
Članak 29. 
Svaka prvenstvena utakmica 1. žnl obvezno se igra loptom, koja po svemu mora odgovarati Pravilima 
nogometne igre. U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu lopta ne smije biti bijele boje. 

 
Članak 30. 
Gostujući klub mora poštivati osnovnu boju dresa domaćina koja je prijavljena Savezu i objavljena u službenom 
glasilu Saveza. Klub domaćin mora nastupiti u osnovnoj boji dresa. Ako gostujući klub nema dresove druge 
boje, domaćin će mu posuditi dresove druge boje, različite od svojih, uz naknadu troškova pranja i peglanja 
dresova. Vratar mora nositi dres u boji, koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača obiju momčadi i sudaca. Svi 
igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama, moraju na zadnjoj strani svojih dresova imati brojeve vidljive 
boje u odnosu na boju dresa (košulja) od propisanih veličina 30x20x5 cm te iste brojeve odgovarajućih veličina 
na donjem dijelu gaćica. 
Brojevi na dresovima i gaćicama moraju se slagati sa brojevima u Zapisniku utakmice. 
 
Članak 31. 
Nedolazak na utakmicu zbog kvara na prijevoznom sredstvu (autobus) smatrat će se opravdanim razlogom u 
sljedećem: 

 ako klub odmah dojavi svoj nedolazak klubu domaćinu, Povjereniku za natjecanja, odnosno službenim 
osobama te utakmice, putem telefona ili telefaksom  
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 ako je kvar autobusa utvrdila Policijska postaja na području koje se dogodio kvar 

 klub je obvezan  u roku od 24 sata dostaviti Savezu zapisnik Policijske postaje, koja je utvrdila kvar 
autobusa 

Odgađanje utakmice radi bolesti igrača smatrat će se opravdanim, ako je odgađanje zatraženo najmanje 48 sati 
prije odigravanja utakmice, osim u slučajevima više sile (epidemija, trovanja i sl.). 
Da bi klub zatražio odgodu utakmice radi bolesti potrebno je dokazati bolest najmanje sedam igrača, koji su 
nastupali u prethodnim kolima natjecanja. 
Dokaz o bolesti igrača mora biti izdan i ovjeren od nadležne zdravstvene ustanove s brojem djelovodnika iste i 
pojedinačne dijagnoze bolesti igrača s faksimilom i potpisom liječnika.  

 
Članak 32. 
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava Zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici prema obrascu, 
kojeg je utvrdio HNS. Zapisnik i izvještaj o utakmici se obvezatno radi u sustavu COMET. 
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o ispravnom unošenju točnih podataka u 
Zapisnik, koji su dužni svojeručno potpisati. 
 
Članak 33. 
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u ograđenom dijelu igrališta pored terena za igru, u zaštitnim 
kabinama mogu se nalaziti sljedeće službene osobe: 

 treneri (dva) za svaki klub s oznakom kluba, 

 rezervni igrač u športskoj opremi i prema popisu u Zapisniku sedam (7) na svakoj klupi kluba, 

 liječnik kluba 1 (jedan) s oznakom, 

 fizioterapeut kluba 1 (jedan) s oznakom. 
 

ORGANI NATJECANJA 
Članak 34. 

 Povjerenik za natjecanje 1. žnl 

 Povjerenik za suđenje 

 Disciplinski sudac 

 Komisija za žalbe 

 Povjerenik za sigurnost 
 

POVJERENIK ZA NATJECANJE 
Članak 35. 

 rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a 

 određuje delegate za utakmice 1. žnl 

 registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju 

 vodi tablicu  natjecanja 

 utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja 

 na osnovu utvrđenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave Disciplinskom sucu 

 donosi prijedlog Uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama 1. žnl 

 priprema prijedlog Uputa za organizaciju i red na igralištu, za vrijeme odigravanja utakmica 

 priprema i organizira plenarne sastanke klubova sudionika natjecanja 

 priprema i organizira stručne sastanke delegata 

 priprema prijedlog za listu delegata 1. žnl 

 na zahtjev Izvršnog odbora saveza podnosi izvještaje i analize natjecanja 

 obavlja i druge dužnosti vezane za natjecanje, koje mu povjeri Izvršni odbor saveza 
 
POVJERENIK ZA SUĐENJE 
Članak 36. 

 sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate 1. žnl 

 određuje suce za utakmice 1. žnl 

 informira suce o obvezama iz određivanja 
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 prikuplja i analizira zapisnike i izvještaje o suđenju 

 podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz podnesenih prijava, prigovora, žalbi i dr. u svezi sa 
suđenjem 

 na zahtjev Izvršnog odbora saveza podnosi izvještaje i analize suđenja 

 obavlja i druge poslove i  dužnosti koje mu povjeri Izvršni odbor saveza, odnosno organi Saveza. 
 

DISCIPLINSKI SUDAC 
Članak 37. 
Disciplinski sudac rješava u prvom stupnju o svim prekršajima, koje su izvršili klubovi 1. žnl, njihovi igrači, 
treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom HNS-a. 
Najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru saveza o svom radu s prijedlogom mjera. 
 
KOMISIJA ZA ŽALBE 
Članak 38. 
Komisija za žalbe rješava u drugom stupnju o žalbama na odluke Povjerenika lige i Disciplinskog suca. 
Odluka Komisije za žalbe je konačna. Žalba se dostavlja u roku predviđenom u članku 19. ovih Propozicija, a 
računa se od dana prijema rješenja preporučenom poštom ili telefaksom. Komisija na zahtjev Izvršnog odbora 
saveza podnosi izvješće o radu. 
 
Članak 39. 
Svi sporovi, koji nastanu u svezi natjecanja u 1. žnl, a ne mogu se riješiti sporazumno, predat će se na konačno 
rješavanje Izvršni odbor saveza. O sporovima klubova, vezanim za natjecanje, ne mogu odlučivati redovni 
sudovi. 
 
POVJERENIK ZA SIGURNOST 
Članak 40. 

 obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica, a što je posebno definirano u Odluci o sigurnosti 

 surađuje s povjerenicima za sigurnost u klubovima 1. žnl-e i pomaže im u radu 

 najmanje dva puta godišnje podnosi izvještaj Izvršnom odboru saveza s prijedlozima eventualnih novih 
mjera 

 
KAZNENE ODREDBE 
Članak 41. 
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni, klubovi, igrači, 
treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
Članka 42. 
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a te 
ostali propisi i odluke HNS-a i Nogometnog saveza Zadarske županije. 
 
Članak 43. 
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odborbsaveza. 
 
Članak 44. 
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja I objavljuje se u glasniku saveza. 
 
 
Broj: 45A-07/15           Predsjednik 
Zadar, 03.07.2015.         Reno Sinovćić 


