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Izvršni odbor Nogometnog središta Beli Manastir uz verifikaciju ŽNS Osječko- baranjske županije temeljem članka 38. Statuta 

i članka 9. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, na sjednici Izvršnog odbora 29.06.2022.godine donosi 

 

P   R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E  

NATJECANJA ZA PRVENSTVO II ŽNL BELI  MANASTIR 

ZA NATJECATELJSKU 2022/2023. GODINU 

OPĆE ODREDBE 

Članak  1. 

Odlukom IO ŽNS Osječko-baranjskog od 28.lipnja 1999.godine Nogometno središte Beli Manastir, (u daljnjem tekstu NS) 

organizira prvenstveno natjecanje II  Županijske nogometne lige u selekciji seniora na području Baranje. 

Sjedište II Županijske nogometne lige NS Beli Manastir (u daljnjem tekstu II ŽNL) je u Belom Manastiru Školska 3a,  

Tel/fax 700-454, e-pošta:  ns.bm@post.t-com.hr 

Članak  2. 

 

Sudionici II ŽNL Beli Manastir su klubovi s područja Baranje koji su stekli pravo sudjelovanja u tom natjecanju plasmanom i 

stručno-pedagoškim uvjetima. Za sudjelovanje u natjecanju  II ŽNL Beli Manastir, svaki klub pored ostalih uvjeta mora 

sudjelovati u natjecanju s najmanje jednom selekcijom mlađih uzrasta. 

Odlukom Izvršnog odbora od 28.09.2012.godine u II ŽNL Beli Manastir mogu nastupati i nogometni klubovi, bez mlađe 

kategorije, ali su obvezni dodatnom članarinom /izmjena od 01.8.2016.g./ u iznosu od 2.000,00 kn poticati rad s mladim 

nogometašima. Ovaj iznos klub mora uplatiti  na IBAN – HR272340009-1110457004 u dva obroka, i to:  

         I obrok 1.000,00 kn u jesen, najkasnije do 30.9. tekuće natjecateljske godine, a 

                    II obrok u proljeće 1.000,00 kn, najkasnije do 30.04. tekuće natjecateljske godine. 

Ovim financijskim sredstvima kupiti će se sportska oprema klubovima koji sudjeluju u natjecanju s mlađim kategorijama ili 

finalistima KUP-a NS Beli Manastir. 

Nogometni klub koji ne ispunjava jednu od ove dvije odredbe propozicija natjecanja, ne može se natjecati u II ŽNL Beli 

Manastir, već može sudjelovati u natjecanju u Baranjskoj ligi. 

Na temelju odluke IO NS Beli Manastir od 29.06.2022.godine II ŽNL Beli Manastir broji 14 klubova što je verificirano od 

strane IO ŽNS-a Osječko-baranjske županije. 

Prema dostavljenim prijavama za natjecanje, na plenarnoj sjednici održanoj 29.07.2022. godine, prijavilo se za natjecanje  

14 klubova, i to: 

1. ŠNK POLET 8. NK ŠOKADIJA 

2. NK SLOGA 9. NK NAPREDAK 

3. NK BRATSTVO 10. NK JOVAN LAZIĆ 

4. NK COLUMBUS 2005 11. NK MLADOST ČEMINAC 

5. NK PETLOVAC 12. NK DINAMO 

6. NK BELJE 13. NK RIBAR 

7. NK MEĐIMUREC 14. HNK BILJE 

  15.  

 

Članak  3. 

Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu (jesen - proljeće), po sustavu svatko sa svakim jednom kao domaćin i jednom 

kao gost. 

OPĆI   UVJETI   NATJECANJA 

NATJECATELJSKA GODINA 

Članak  4. 

Natjecateljska godina počinje 01.srpnja jedne godine, a završava 30.lipnja iduće godine. 

Natjecateljska godina je podijeljena u dvije sezone: jesensku i proljetnu. 

 

KALENDAR NATJECANJA 
Članak  5. 

Kalendar natjecanja donosi Povjerenik natjecanja. 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. 

 

RASPORED I PROMJENA RASPOREDA UTAKMICA STALNIH NATJECANJA 

 

Članak  6. 

Povjerenik natjecanja utvrđuje i određuje satnicu početka utakmica.  

Prvenstvene utakmice igraju se u pravilu kao dnevne utakmice, nedjeljom poslije podne ili noćne u koliko klub ima odobrenje 

od nadležnog tijela za mogućnost odigravanja utakmice u večernjim satima. 

Klubovi koji žele kao domaćini igrati subotom poslije podne ili nedjeljom prije podne moraju takvu odluku pismeno dostaviti 

na Plenum klubova II ŽNL Beli Manastir. 

Klubovi mogu postići pisani sporazum (vrijedi za sve klubove), da kao domaćini, igraju i u drugo vrijeme od određenog 

rasporedom natjecanja, to može biti nedjeljom, subotom i drugim danom ali do idućeg kola. 

Sporazum mora biti u pisanom obliku potpisan od predstavnika oba kluba najkasnije 3 dana prije odigravanja utakmice koja je 

predviđena terminom i rasporedom prvenstvenog natjecanja. Ovaj  sporazum  vrijedi, kada ga odobri Povjerenik za natjecanje.  
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Ukoliko do sporazuma ne bi došlo, a razlozi kluba, koji je podnio zahtjev, su opravdani, da se igra u drugo vrijeme od onog 

utvrđenog u rasporedu, povjerenik natjecanja na pisani zahtjev donosi konačnu odluku. 

Utakmica će se odgoditi zbog dana žalosti ili više sile (potres, poplava, požar, nevrijeme i sl.) Odgođena utakmica mora se  

odigrati sutradan, odnosno, najkasnije do idućeg kola, a o tome odluku donosi povjerenik natjecanja.  

U interesu pravilnog razvoja završnog dijela prvenstva dva poslednja kola moraju se igrati istoga dana i u isto vrijeme, osim  

utakmica klubova čiji plasman nema utjecaja na regularnost natjecanja.  

 

RUKOVODSTVO NATJECANJA 

Članak  7. 

Rukovodstvo natjecanja čine:  Povjerenik za natjecanje  

     Povjerenik za suđenje        

     Disciplinski sudac      

Tajnik 

     Komisija za žalbe ŽNS Osječko-baranjski 

 

Članak  8. 

Povjerenik za natjecanje: 

 - rukovodi natjecanjem  na temelju ovih Propozicija i Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. 

 - registrira utakmice i rješava žalbe klubova u prvom stupnju, 

 - vodi ljestvicu natjecanja, 

 - analizira zapisnike s utakmica i izvješća delegata, 

 - podnosi prijave disciplinskom sucu, 

 - utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina odigravanja utakmice, 

 - određuje delegate na utakmice te revidira listu delegata na temelju izrečene disciplinske mjere od strane 

                 disciplinskog suca ili na temelju uočenih propusta u obavljanju dužnosti delegata 

- obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost daje Izvršni odbor Nogometnog središta. 

 - o svom radu podnosi izvješće Izvršnom odboru Nogometnog središta i ŽNS-u Osječko-baranjskom. 

Članak  9. 

Povjerenik za suđenje: 

 - određuje suce na prvenstvene utakmice i vodi evidenciju suđenja, predlaže kontrole 

 - u suradnji s KNS ŽNS-a Osječko-baranjskog, provodi testiranje i provjeru tjelesne spremnosti sudaca 

 - vrši zamjene sudaca (po potrebi) ili ih suspendira zbog propusta u suđenju. 

 - o svom radu podnosi izvješće Izvršnom odboru Nogometnog središta i ŽNS-u Osječko-baranjskom. 

 

Članak  10. 

Disciplinski sudac:  
 - rješava i donosi odluke o svim prekršajima koje su izvršili klubovi, igrači, treneri, suci 

   i ostali športski djelatnici u prvom stupnju, 

 - vodi evidenciju javnih opomena igrača, 

 - pokreće disciplinski postupak na temelju prijava i izvješća, 

 - podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru NS-a i ŽNS-u Osječko-baranjskom. 

 

Članak  11. 

Tehnički tajnik: 

 - surađuje sa ostalim tijelima rukovodstva natjecanja,  priprema materijale  i aktivno sudjeluje u organizaciji 

                 i vođenju svih natjecanja koja provodi NS Beli Manastir,  

 - surađuje s tehničkim tajnicima iz drugih središta ŽNS-a Osječko-baranjskog, 

 - sudjeluje u pripremi materijala za sve sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela NS Beli Manastir 

 - obavlja sve poslove u svezi Pravilnika o registraciji klubova i  igrača i ostalih propisa HNS-a 

Članak  12. 

Komisija za žalbe – ŽNS Osječko-baranjske županije: 

 - rješava žalbe po Pravilniku o nogometnim natjecanjima, Disciplinskom pravilniku i Pravilniku o registraciji  

                 klubova i igrača HNS-a, u drugom stupnju, 

 - Odluke Komisije su konačne za žalbe po Disciplinskom pravilniku HNS-a. 

 

DELEGAT UTAKMICE                       Članak  13. 

 

Na svaku utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata koji ima vrhovni nadzor nad utakmicom i predstavlja 

rukovodstvo natjecanja Nogometnog središta Beli Manastir. 

Prava i dužnosti delegata su: 

 - da u nazočnosti predstavnika klubova utvrdi identitet igrača, ispravnost športskih  

 -  da utvrdi da li treneri imaju odgovarajuće dozvole za rad - licence, 

 - da utvrdi nazočnost sudaca, liječnika, fizioterapeuta, policije, redara i skupljača lopti, 

 - da po završetku utakmice sastavi zapisnik s utakmice uz suradnju sudaca i predstavnika  klubova, 



 - da svoja zapažanja unese u izještaj i s prilozima dostavi Povjereniku za natjecanje odnosne lige u roku 48 sati po 

odigranoj utakmici, a rezultat utakmice mora javiti povjereniku natjecanja, odmah po završetku utakmice i objaviti putem viber 

aplikacije nogometni razgovori. 

 - ukoliko na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata će obnašati sudac utakmice. 
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SUCI 

Članak  14. 

Sve prvenstvene utakmice stalnih natjecanja   i javne klupske utakmice, kao i utakmice raznih selekcija sastavljenih od 

registriranih igrača klubova, mogu suditi samo aktivni ispitani nogometni suci članovi odgovarajuće nogometne organizacije. 

Na prijedlog Komisije nogometnih sudaca, Izvršni odbor NS Beli Manastir  verificira listu sudaca. 

Ukoliko određeni sudac ne dođe na utakmicu, nju će suditi prvi pomoćni sudac. Ukoliko na utakmicu ne dođe niti određeni, 

niti prvi pomoćni sudac, utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac. 

Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, predstavnici klubova će, prije početka utakmice, u zapisniku  u rubrici 

/primjedbe/ postići pisani sporazum, da utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca u gledalištu, a tako dogovoreni sudac 

mora odabrati pomoćne suce.  

Sporazum potpisuju predstavnici klubova i delegat. Sporazum je sastavni dio zapisnika. 

Ako se klubovi ne dogovore o izboru suca, njega će odrediti delegat utakmice.  

 

TRENERI 

Članak  15. 

Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama ako ima dozvolu za rad u određenom klubu koju izdaje 

/Komisija nogometnih trenera NS-a ili ŽNS-a/ u skladu s odredbama odgovarajućeg pravilnika.Ukoliko delegat utvrdi da 

trener nema dozvolu za rad - licencu - neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za pričuvne igrače i službene 

osobe. 

Plaćeni treneri ne mogu kao igrači nastupiti na prvenstvenim utakmicama svojih klubova, a niti mogu vršiti dužnost 

predstavnika kluba. 

 

PREDSTAVNIK KLUBA 
Članak  16. 

Svaki klub mora odrediti osobu, koja će ga predstavljati na utakmici. 

Predstavnik kluba mora se javiti delegatu 60 minuta prije početka utakmice te predati delegatu: 

-  popis igrača i športske iskaznice igrača koji će toga dana nastupiti na utakmici i rezervnih igrača, 

- imena i prezimena službenih osoba, odnosno licence -predstavnika kluba,fizioterapeuta, liječnika i trenera, 

- predstavnik kluba domaćina mora predati popis redara i ime i prezime rukovoditelja osiguranja. 

Predstavnici  klubova sudjeluju u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnost športskih iskaznica. Sudjeluje u upisivanju 

igrača i službenih osoba u zapisnik prije početka utakmice i potvrđuje svojim potpisom sastav svoje momčadi. Po završetku 

utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika, a ukoliko ima primjedbi ili prigovora isti to mora najaviti, a u roku 24 sata pisanu 

primjedbu dostaviti u NS Beli Manastir – rukovodstvu natjecanja. Predstavnik kluba domaćina je dužan za vrijeme trajanja 

utakmice  biti u blizini delegata glede pomoći delegatu radi pružanja pomoći u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka 

koji su smetnja za normalno odigravanje utakmice. Obavlja i druge poslove predviđene općim aktima i propozicijama 

natjecanja. 

 

ZAPISNIK UTAKMICE 

Članak  17. 

Za sve javne utakmice obvezno se sastavlja zapisnik putem COMET sustava HNS-a.  

Klub je dužan osigurati potrebne uvjete za pisanje zapisnika /ispravno računalo, ispravan pisač, zapisničara i internetski 

pristup/.  

Zapisnik utakmice i izvještaj s utakmice su obrasci u Comet-u, odobreni od strane HNS-a, a sastavljaju  se u 3 primjerka, 

 jedan za vodstvo lige, a po jedan primjerak klubovima. Zapisnik se sastavlja u posebnoj prostoriji uz nazočnost delegata, 

sudaca, predstavnika klubova i zapisničara. 

Ispravak podataka unijetih u zapisnik vrši se po službenoj dužnosti na temelju dopisa kluba upućenog organu koji vodi 

natjecanje i protivničkom klubu. Dopis se šalje u roku 48 sati po odigranoj utakmici. Ispravka se vrši prije odigravanja 

narednog kola, a o ispravci se moraju upoznati svi klubovi odnosne lige. 

 

IGRALIŠTE 

Članak  18. 

Svako igralište na kojem se igraju prvenstvene utakmice mora biti registrirano od strane nadležnog organa NS-a, ŽNS-a, a 

rješenje o registraciji mora biti istaknuto na zidu u prostoriji za sastavljanje zapisnika utakmice. Teren za igru ne može biti 

kraći od 90 metara, niti uži od 60 metara. 

 

OCJENA POGODNOSTI TERENA ZA IGRU 

Članak  19. 

Domaća momčad je obvezna pripremiti teren za igru tako da bude potpuno sposoban za odigravanje  utakmice stalnog 

natjecanja.  

Utvrđivanje pogodnosti terena za igru vrši se u nazočnosti suca i oba kapetana momčadi prije početka utakmice. Odluku o 

pogodnosti terena donosi isključivo sudac određen da vodi utakmicu.  

Sudac i delegat su obvezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena za igru i zapisnik u roku 24 sata 

dostaviti rukovodstvu natjecanja uz prethodnu telefonsku obavijest. 
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IGRAČI - NAJMANJI BROJ I ZAMJENE 

Članak  20. 

Utakmica može početi ako momčad 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 utakmice. 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.  

U zapisnik utakmice treba upisati brojeve ispred imena igrača koje imaju igrači na majicama s tim da utakmicu moraju 

započeti prvih 11 igrača upisanih u zapisnik bez obzira na brojeve u zapisniku. Ostali igrači upisani u zapisnik mogu ući u igru 

u toku utakmice kao zamjena, a njih može biti najviše pet (5), a u zapisnik utakmice može se upisati najviše 18 igrača. 

 

DRESOVI 
Članak  21. 

Svi klubovi sudionici natjecanja moraju Povjereniku natjecanja prijaviti boju dresova u kojoj će se natjecati u nastupajućoj 

sezoni. Prijavljene boje dresova se objavljuju u rasporedu utakmica.  

Momčadi na jednoj utakmici moraju nastupiti u dresovima različite boje.  

Ako su dresovi iste boje, a domaća momčad nastupa u dresovima svoje prijavljene boje, dresove će promijeniti gostujuća 

momčad. Klub domaćin je obvezan posuditi dresove gostujućoj momčadi, ako ih ova nema, i može zatražiti naknadu troškova.  

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. 

 

ORGANIZACIJA UTAKMICE 
Članak  22. 

Za organizaciju utakmice odgovoran je klub domaćin.  

Klub domaćin-organizator utakmice je prvoimenovani klub u rasporedu utakmica. 

Klub domaćin je obvezan: 

- da osigura i pripremi teren za igru, te da ima registrirano igralište od strane ŽNS-a Osječko-baranjskog  s potrebnim  brojem  

prostorija za obje momčadi i službene osobe, 

- da utakmicu prijavi nadležnom državnom organu u skladu s propisima, 

- da, ukoliko smatra da je potrebno, uputi pismeni zahtjev Policijskoj upravi ili postaji za nazočnost  policije na utakmici, a 

ovjereni zahtjev klub domaćin stavlja na uvid delegatu prije početka utakmice, 

- da osigura liječnika i kola Hitne pomoći (ili automobil s vozačem), 

- da imenuje rukovoditelja osiguranja i dovoljan broj redara, koji mogu biti i iz redova zaposlenika kluba,  redari dragovoljci iz 

reda ostalih zaposlenika ili članova kluba navijača, sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. 

-  sakupljače lopti (najmanje 2), 

- da pruži potpunu sigurnost gostujućoj momčadi i službenim osobama pri dolasku, tijekom i poslije  

  utakmice te pri odlasku iz mjesta odigravanja utakmice. 

- Nije dozvoljen bilo koji oblik promidžbe na terenu za igru. Posebno, na mrežama, kutnim zastavicama  ili vratima ne može 

biti izvješen promidžbeni materijal, niti se na napravama za utakmicu može prikvačiti oprema (kamere, mikrofoni itd.). 

Također je zabranjena reprodukcija logotipa FIFA-e, konfederacija,  nacionalnog saveza, lige, kluba ili bilo kojeg drugog 

logotipa na terenu za igru (travnati dio).  

 

NASTUP  IGRAČA 

Članak  23. 

Pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama imaju igrači koji su temeljem ispravno izvršene i objavljene registracije stekli 

pravo nastupanja. 

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 liječničke komisije proglašeni sposobnim i u COMET 

sustavu mora imati izvršen specijalistički pregled.. 

Pravo nastupanja igrača utvrđuje delegat prije početka utakmice uz nazočnost predstavnika klubova. 

Igrač ne može u istom danu nastupiti na dvije utakmice. 

U natjecanju II ŽNL Beli Manastir pravo nastupa imaju 2 (dva) igrača strana državljana i isto toliko ih može biti 

upisano u zapisnik utakmice. 

Ako je određeno ponovno odigravanje utakmice, pravo nastupa imaju svi igrači koji na taj dan imaju pravo nastupa. 

 

UTVRĐIVANJE IDENTITETA IGRAČA 

Članak  24. 

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 zamjenike, koji nisu stigli na 

početak 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, ali ukoliko nema potvrdu da je od strane liječnika proglašen sposobnim, ne 

može nastupiti na utakmici. Liječnička potvrda vrijedi 15 dana od dana izdavanja. 



 

 

 

 

-  5  - 

LIJEČNIČKI PREGLED IGRAČA 
Članak  25. 

Na utakmicama mogu nastupati samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano COMET sustav. 

Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci, od dana upisa u športsku iskaznicu. 

Igrač koji nije liječnički pregledan, kojemu je, od strane liječnika, zabranjeno igranje, kao i igrač kojem liječnički 

pregled nije upisan u COMET sustav, niti je delegatu utakmice stavio na uvid službenu potvrdu za pojedinog igrača o 

izvršenom liječničkom pregledu, ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici.  

Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost, obavlja ovlašteni liječnik specijalist sportske 

medicine, odnosno specijalist medicine rada i sporta.  

Igrač koji nema navršenih 17 godina života mora imati ovjereni specijalistički liječnički pregled unseen u COMET sustav 

HNS-a. Za prekršaje ovih odredbi i odredbi iz članka 54. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a klub i igrač odgovorni 

su prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

 

NEDOLAZAK , NEODIGRAVANJE I PREKID UTAKMICE 

Članak  26. 

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 

slučajevima više sile, sudac će pričekati i nešto više, ali će voditi računa, da se utakmica može završiti 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 sl. U slučajevima nedolaska, neodigravanja ili prekida utakmice 

(Čl.56. 57. 58. i 59. PONN HNS), klub snosi sve natjecateljske i disciplinske sankcije. 

 

SUSPENZIJE 

Članak  27. 

Suspendirana momčad  ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija. Sve utakmice koje padaju u vrijeme 

suspenzije izrečene zbog neizvršavanja pravomoćnih odluka nadležnih organa ili neizvršenja nespornih obveza nastalih iz 

natjecanja predviđenih propozicijama nadležnog natjecanja, registrirat će se sa 3-0 (par-forfe) u korist protivnika. 

Utakmice na kojima suspendirana momčad nije mogla nastupiti zbog suspenzije izrečene radi utvrđivanja činjenica neophodno 

potrebnih za donošenje konačne odluke o nekom spornom slučaju, neće se registrirati sve dok se ne donese konačna odluka.  

Po donošenju konačne odluke, klub je dužan odigrati utakmice prema rasporedu nadležnog natjecateljskog rukovodstva. 

Ako suspendirana momčad nastupi na javnoj utakmici pokrenut će se disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog 

pravilnika, s tim što će klub snositi i natjecateljske posljedice, ukoliko je na utakmicu uložena žalba po odredbama ovog 

Pravilnika. 

 

ODUSTAJANJE  OD  NATJECANJA 

Članak  28. 

U slučajevima, kada se klub rasformira, spaja s drugim klubom ili odustane od natjecanja, postupit će se prema odredbama 

Članka 61., 61a) , 62. i 63. PONN HNS-a. 

 

BRISANJE KLUBA IZ NATJECANJA 

Članak  29. 

Klub je obvezan izvršavati svoje obveze  u rokovima koji su određeni Propozicijama natjecanja.  

Obveze iz jesenske sezone najkasnije 30 dana prije početka proljetne sezone i obrnuto). 

Klub koji ne izvrši svoje obveze biti će brisan iz natjecanja po organu koji vodi natjecanje. 

Klub koji ne postupi sukladno prethodnom stavku bit će odlukom nadležnog natjecateljskog organa brisan iz daljnjeg 

natjecanja, a ako je riječ o obvezama iz proljetnog natjecanja, neće biti uključen u novo natjecanje. 

 

UTVRĐIVANJE  PLASMANA 

Članak  30. 

Klub koji pobijedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod. Ako klubovi 

osvoje isti broj bodova, o plasmanu na ljestvici, odlučuje razlika između datih i primljenih golova.  

Ako je ta razlika ista, bolje mjesto na ljestvici, zauzima momčad koja je postigla više golova, a ako su i u tome isti, tada dijele 

mjesta koja im pripadaju. 

Ukoliko se radi o mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili niži rang natjecanja, u slučaju jednakog broja osvojenih bodova, 

plasman se utvrđuje na temelju dodatne ljestvice sačinjene na temelju rezultata koje su u međusobnim susretima postigli 

klubovi s jednakim brojem bodova. 

Ukoliko je zbroj bodova jednak, o plasmanu na dodatnoj ljestvici odlučuje razlika između datih 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 3 ili više klubova. 
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Ako se i na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova, i to: dvije 

utakmice po dvostrukom bod 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. 

REGISTRACIJA  UTAKMICA 

Članak  31. 

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje osnove za registraciju utakmice po službenoj  dužnosti 3:0 (par-forfait), 

utakmica se registrira s postignutim rezultatom. 

Organ koji rukovodi natjecanjem registrira utakmice u roku 15 dana od dana odigravanja utakmice, s tim, što se registracija 

utakmice ne može obaviti prije nego što prođu rokovi za ulaganje žalbe. 

 

ŽALBE  NA  ODIGRANE  UTAKMICE 

Članak  32. 

O regularnosti utakmice stalnog natjecanja može se odlučivati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba. 

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stavka podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se 

ulaže žalba. 

Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavom ili telefaksom najaviti u roku dva (2) dana, a žalba i obrazloženje u dva 

primjerka s dokazom o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom kao i propozicijama natjecanja, ima se dostaviti u roku od tri (3) 

dana od dana odigravanja utakmice. 

Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbe se produžava na prvi slijedeći radni dan. 

Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će odbačene. 

Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku 21 dan od njenog prijema, osim ako je njeno rješenje motivirano slučajevima 

čije rješenje pripada u nadležnost drugog organa. U tom slučaju rješenje žalbe se odlaže do konačne odluke nadležnog organa. 

Žalbe na odluku Povjerenika za natjecanje (1.stupanj) ulaže se Komisiji za žalbe (2.stupanj) ŽNS-a u roku od osam (8) dana od 

dana primitka odluke organa iz 1.stupnja. Odluka Komisije za žalbe je konačna. 

Strana koja nije zadovoljna odlukom Komisije za žalbe, u roku od 15 dana od dana primitka Odluke organa 2.stupnja  može 

podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. 

Visine pristojbi za žalbe na odluke povjerenika natjecanja prema PONN i disciplinskog suca prema DP HNS-a za niže razine 

natjecanja od IV MŽNL. 

Ako se žali igrač,nogometni djelatnik 200,00 kn, žalba trenera i ostalih osoba 150,00 kn, žalba kluba 500,00 kn.  

Žalba komisiji za žalbe ŽNS Osječko-baranjski /2. stupanj/ 800,00 kn, prijedlog za zaštitu Pravilnika 1.500,00 kn  

Visine pristojbi za žalbe na odluke Disciplinskog suca, 

Svi iznosi pristojbi, određeni su prema Odluci Izvršnog odbora HNS-a, o iznosima pristojbi, objavljenoj u  

(Glasniku 50/05-pročišćeni tekst) od 14.07.2006. i dopune od 30.06.2009.g. 

 

OBNAVLJANJE  LIGE 

Članak  33. 

Prvak II Županijske nogometne lige Beli Manastir stječe pravo igranja dvije kvalifikacijske utakmice  s prvacima NS Osijek, 

NS Đakovo, NS Našice NS D. Miholjac i NS Valpovo putem ždrijeba. Pravo na igranje kvalifikacijske utakmice ima klub koji 

je prvak u tekućoj sezoni i da ima barem jednu mlađu kategoriju koja se natječe u stalnom sustavu. Pobjednik kvalifikacija je 

novi član I ŽNL Osječko-baranjske  u  idućoj natjecateljskoj godini. Posljednje plasirani klub II ŽNL Beli Manastir  ispada  u 

Baranjsku ligu. 

Ukoliko naš prvak II ŽNL Beli Manastir ne izbori plasman u I ŽNL Osječko-baranjsku ili ukoliko iz I ŽNL Osječko-baranjske  

ispadne jedan ili više klubova u II ŽNL Beli Manastir, tada pored  poslednjeplasiranog kluba, ispada potreban broj klubova  da 

bi II ŽNL Beli Manastir brojala 14 klubova.   

Prvak “Baranjske lige” ulazi u II ŽNL Beli Manastir, ukoliko pored plasmana  ima i ostale stručno-pedagoške uvjete za 

natjecanje u II ŽNL Beli Manastir, što utvrđuje Komisija za registraciju igrališta i stručno-pedagoških uvjeta zapisnikom. 

Ako se dogodi situacija da nakon završetka obnavljanja lige, iz bilo kojeg razloga, II ŽNL Beli Manastir  broji manji  broj 

klubova od 14, tada će se liga popuniti klubovima Baranjske lige koji su plasirani do trećeg mjesta na konačnoj tablici u koliko 

zadovoljava sve potrebne uvjete za natjecanje u II ŽNL Beli Manastir. Ukoliko neki od klubova prva tri pralasirana kluba 

Baranjske lige ne zadovoljavaju uvjete II ŽNL, tada će II ŽNL brojati 13 klubova ili manje. 

Ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti / odustajanje od natjecanja i sl./ IO NS Beli Manastir će donijeti konačnu odluku o 

načinu popunjavanje II ŽNL Beli Manastir.  

 

ČLANARINA, KOTIZACIJA, PRISTOJBA ZA SUĐENJE, PUTNI TROŠKOVI 

Članak  34. 

Svi klubovi u natjecanju su obvezni uplatiti članarinu za tekuću godinu, kotizaciju za natjecanje po polusezoni, podmiriti 

troškove sudaca i delegata na utakmicama i uplatiti propisane poreze na dohodak. Visinu članarine,kotizacije, stimulacije i 

troškove sudaca i delegata donosi Izvršni odbor ŽNS Osječko-baranjske županije i NS-a Beli Manastir. Za natjecateljsku 

2021/22. godinu utvrđene su slijedeće novčane obveze klubova: 

-    kotizacija za sezonu .........................…2.800,00 Kn – plaćanje jesen/proljeće 2 x 1.400,00 

-    članarina kluba –godišnja …………..  1.800,00 Kn  - plaćanje jesen/proljeće 2 x    900,00 

-    članarina igrača - godišnja…………..       30,00 Kn  - plaćanje u proljeće x broj igrača 

-    članarina sudaca i delegata godišnja…    350,00 Kn  - plaćanje 200,00 kn proljeće, 150,00 jesen  



-    kotizacija sudaca i delegata godišnja…   100,00 Kn  - plaćanje 2 x 50,00  

-    članarina trenera……………godišnja     300,00 Kn -  plaćanje 2 x 150,00 /klubovi/  
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-    licenca za trenera II ŽNL Beli Manastir /seniori/ 200,00 Kn  

-    licence za trenera mlađih kategorija 100,00 kn 

-    licenca za službenu osobu /predstavnik kluba, fizioterapeut, liječnik, redar/ - 20,00 kn 

-    dodatna članarina……………………..2.000,00 Kn  - plaćanje 2 x 1.000,00 /samo klubovi II ŽNL Beli Manastir 

koji ne sudjeluju u natjecanju s mlađom selekcijom/ 

 -    obveze iz natjecanja uplatiti na IBAN HR2723400091110457004  

 -    za jesenski dio prvenstva 50% do 30.8., a preostali dio najkasnije do  30.9.2022.g. 

 -    za proljetni dio prvenstva  najkasnije do 30.04.2023.g  

 -    pristojba suca………………...........................................….…  250,00  Kn + 20% pp 

 -    pristojba pomoćnih sudaca…...........................................….… 180,00  Kn  + 20%pp 

 -    pristojba delegata……………........................................……    180,00  Kn  + 20%pp 

 -    putni troškovi obračunavaju se na slijedeći način: 

a) 0,34 kn po prijeđenom Km, ako suci putuju iz istog pravca svaki sa svojim osobnim vozilom, 

b) 1,67 kn po prijeđenom Km, ako vozilo koriste dva suca, 

c) 2,00 kn  po prijeđenom Km, ako vozilo koriste tri suca i pojedinačno putovanje sudaca,  

                                                  ukoliko  nema drugih sudaca koji dolaze iz istog pravca. 

Ukoliko suci prilikom odlaska  u mjesto odigravanja utakmice, na koju su određeni, imaju mogućnost putovanja jednim 

vozilom, obvezni su se tako i organizirati. Sudac koji se nađe u situaciji da mora voziti drugog suca koji nije na istom pravcu 

putovanja do odredišta, ima pravo uračunati i kilometražu do mjesta prebivališta tog suca u dolasku i povratku. Klub 

organizator utakmice dužan je podmiriti  cjelokupni putni trošak u navedenom slučaju sucu vozaču. 

Pod b) i c) kilometražu naplaćuje samo sudac-vozač. 

Delegat ima pravo na obračun putnog troška u iznosu 2,00 kn po prijeđenom Km.  

Suci su odgovorni za ispravnost unijetih podataka u nalogu za suđenje i obvezni su ga predočiti delegatu, radi provjere 

ispravnosti i popunjenosti sa svim podatcima koji su potrebni za izvršenje isplate.  

Klubovi su dužni  uplatiti službenim osobama: 

- putne troškove, taksu i pripadajući  porez i prirez  virmanskim nalogom na žiro račun najkasnije do idućeg kola 

prema utvrđenom rasporedu natjecanja II ŽNL Beli Manastir, a potvrdu o izvršenim uplatama obvezno dostaviti  

putem e-pošte u NS Beli Manastir.  

Delegat je obvezan pitati predstavnika kluba, koji je imao obvezu plaćanja službenih osoba u prethodnom kolu, na prvoj 

slijedećoj utakmici, da li je uplata izvršena i izjavu upisati u izvještaju delegata. 

Klub koji ne izvrši uplatu najkasnije do iduće, domaće prvenstvene utakmice u navedenom roku na svakoj slijedećoj 

utakmici, na kojoj nastupi, bit će kažnjen oduzimanjem 1 /jednog boda/ ili 1 /jednim negativnim bodom/ sve dok ne 

izvrši obveze iz ovih Propozicija.  

Nakon izvršenja svake zakašnjele uplate kazna oduzimanja bodova ili kazna negativnih bodova ostaje na snazi do 

kraja prvenstvenog natjecanja, što znači da se bodovi neće vratiti nakon izvršene uplate. 

U koliko klub i nakon  idućeg kola ne izvrši uplatu obveza prema službenim osobama pored oduzimanja bodova,  pokreće se 

disciplinski postupak protiv Kluba i ovlaštene osobe kluba o ćemu će se izvijestiti Izvršni odbor NS Beli Manastir.   

Prema Klubu i ovlaštenoj osobi, za učinjene propuste, primjeniti će se odredbe iz Disciplinskog pravilnika HNS-a i Pravilnika 

o nogometnim natjecanjima HNS-a. 

Knjigovodstveni servis koji vodi poslovanje kluba, dužan je do petka izvjestiti NS Beli Manastir o izvršenim ili neizvršenim 

uplatama troškova službenim osobama. 

 

ZAVRŠNE  ODREDBE 

Članak  35. 

 

Za sve ono što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog 

nogometnog saveza objavljen  u Glasniku HNS-a 24/07 – procišceni tekst, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09-ispravak, 23/09-

procišceni tekst, 10/10, 15/11, 46/11, 56/11, 19/12, 22/12, 23/12-ispravak, 28/13, 09/14, 15/14, 60/14, 34/15, 28/16, 51/16, 

05/17 i 45/17 ). 

Izvršni odbor, povjerenik natjecanja Nogometnog središta Beli Manastir i Komisija za sustav natjecanja i ŽNS Osječko-

baranjske županije, daju upute za primjenu ovih Propozicija. 

Propozicije su usvojene na plenarnoj sjednici klubova II ŽNL Beli Manastir i primjenjuju se od  01.07.2019.godine, a stupaju 

na snagu  nakon verifikacije od strane ŽNS-a Osječko-baranjskog.  

 

P R E D S J E D N I K 

                      NS  BELI MANASTIR 
    

                   Ivan  Zadravec 


