
Izvršni odbor Zagrebačkog nogometnog saveza temeljem članka 39. Statuta na prijedlog Stručne 
komisije ZNS-a na svojoj  sjednici 19. kolovoza 2022.g. odobrio: 
 

PROPOZICIJE NATJECANJA ZA PRVENSTVO   
PRVE I DRUGE ZAGREBAČKE NOGOMETNE LIGE SENIORA 

ZA NATJECATELJSKU  2022./2023.g. 
  
OPĆE ODREDBE I SUSTAV NATJECANJA: 

 
Članak 1. 

  
Prva zagrebačka nogometa liga (ZNL) u natjecateljskoj 2022./2023.g. broji 1 (jednu) skupinu s 16 

klubova i Druga zagrebačka nogometna liga u natjecateljskoj 2022./2023.g. broji 1 (jednu) skupinu s 13 
klubova. 
  

Sasatav  Prve ZNL:  16 klubova u natjecateljskoj 2022./2023.g.  
  

1.  NK  BOTINEC                              9.  NK  PRIGORJE (M)  
2.  NK  BUBAMARA    10.  NK  PRIGORJE (Ž) 
3.  NK  CONCORDIA    11.  NK  SAVA (Z) 
4.  NK  DEVETKA    12.  NK  SLOGA ZAGREB        
5.  NK  KAŠINA      13.  NK  STUDENTSKI GRAD    
6.  NK  KRALJ TOMISLAV   14.  NK  ŠPARTA (Z)  
7.  NK  MLADOST-BUZIN   15.  NK  ZELENGAJ 1948 
8.  NK  NUR     16.  NK ZET 

                      
Natjecanje u Prvoj ZNL odigrava se DVOKRUŽNO  (2 x 15 kola). 

 
Prvak Prve znl iz 2022./2023.g. direktno ulazi u 4. NL Središte Zagreb skupina “A”, odnosno određeni 
broj najbolje plasiranih klubova Prve ZNL do popune 4. NL Središte Zagreb skupina “A” što je 
propisano Propozicijama natjecanja 4. NL Središte Zagreb skupina “A”. 

 
 Klub koji ulazi u 4. NL Središte Zagreb skupina “A” mora ispuniti uvjete iz odluke Izvršnog odbora HNS-

a za natjecanje u četvrtoj (4) nogometnoj ligi najkasnije sa 01. svibnja 2023.g. 
 

Prva ZNL za natjecateljsku 2023./2024.g. od šesnaest (16) klubova, popuniti će se na slijedeći način: 
  

Ø Klub koji ispadne/u iz 4 NL Središte Zagreb skupina “A” iz 2022./2023.g. ako je iz ZNS-a (obavezno 
ispada posljednje plasirani klub), 

Ø Klubovi u natjecanju Prve ZNL u natjecateljskoj 2022./2023.g., 
Ø Najbolje plasiranim klubom iz Druge ZNL iz 2022./2023.g., te eventualno i više klubova do popune 

Prve ZNL od šesnaest (16) klubova . 
 

Klub koji se natječe  u Prvoj ZNL  mora imati minimalno tri (3) kategorije mladeži u stalnom  sustavu 
natjecanja, od kojih su obavezne momčadi: JUNIORI/KADETI i PIONIRA/MLAĐI PIONIRI (treća momčad 
može biti: JUNIORI/KADETI, PIONIRI/MLAĐI PIONIRI, LIMAČI/ZAGIĆI). 

 
Iz PRVE ZNL obvezno ispada posljednje plasirani  ŠESNAESTI (16) klub 
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Sastav  Druge ZNL:  13  klubova u natjecateljskoj 2022./2023.g  
  

1.  NK  CROATIA 98                                    9.  NK  MALA MLAKA 
2.  NK  ČEHI         10.  NK  OMLADINAC ZAGREB 
3.  NK  ČULINEC     11.  NK  PODSUSED 
4.  NK  DRAGONOŽEC     12.  NK  SAVA (J)      
5.  NK  GAVRAN 2003           13.  NK  ZAGREB 041          
6.  NK  HRAŠĆE      
7.  NK  HRVATSKI LESKOVAC             
                
Natjecanje u Drugoj ZNL odigrava se DVOKRUŽNO  (2 x 13 kola). 

 
Druga ZNL za natjecateljsku 2023./2024.g. do šesnaest (16) klubova, popuniti će se na slijedeći način: 
  
Ø Sa posljednje plasiranim klubom iz Prve  ZNL (klub koji ispada), te eventualno i više klubova  ako je 

Prva ZNL popunjena od šesnaest (16) klubova,  
Ø Klubovi u natjecanju Druge ZNL u natjecateljskoj 2022/2023.g., 
Ø Novo prijavljenim klubovima do šesnaest (16) klubova 

    
Svaki klub član Prve ZNL koji ostaje u ligi i klubovi Druge ZNL koji ulaze u Prvu ZNL moraju ispunjavati 

sve uvjete za sudjelovanje u natjecanjima ZNS-a, koje je donio Izvršni odbor ZNS-a, te uvjete iz Propozicija 
natjecanja za Prvu ZNL najkasnije sa 1. svibnja 2023.g. 
             

Članak 2. 
  

Zagrebački nogometni saveza (ZNS) rukovodi nogometnim natjecanjem seniora ZNS-a preko 
Komisije za natjecanje ZNS-a.  

Propozicije sadrže detaljne osnovne odredbe natjecanja koje proizlaze iz: Pravilnika o nogometnim 
natjecanjima (PNN), Pravilima nogometne igre (PNI) i Disciplinskog pravilnika HNS-a (DP HNS). 
Natjecanje se vodi preko tijela natjecanja, koju čini: 

• Povjerenik za natjecanje,  
• Povjerenik za suđenje,  
• Disciplinski sudac,  
• Komisija za žalbe.  

Dužnosti, obveze tijela natjecanja za pripremu, organizaciju i provedbu natjecanja ZNS-a određuju 
je posebnim odredbama.  Tijela natjecanja vode natjecanje Prve ZNL i Druge ZNL. 
 
Kalendar natjecanja i raspored utakmica: 

 
Članak 3. 

 
Raspored utakmica seniora određuje Povjerenik natjecanja sukladno utvrđenim natjecateljskim 

brojevima uz primjenu Bergerove tablice. 
Raspored odigravanja utakmica za natjecateljsku godinu izrađuje se 15 dana prije početka 

natjecanja, a koji je vidljiv u COMET sustavu.  
Obveza kluba je sagledati raspored te eventualne primjedbe na termine odigravanja utakmica 

pisanim putem dostaviti povjereniku natjecanja na korekciju.  
Raspored odigravanja utakmica za određeno kolo objavljuje se u redovnim brojevima službenog 

glasila „Nogomet“ i to u načelu 10 dana prije odigravanja utakmica. Raspored sadrži mjesto igranja, 
natjecateljski par i dan sa satnicom odigravanja utakmica, te obvezuje klubove da utakmice odigraju 
sukladno objavi. 
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Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na COVID – 
19 kod najmanje pet (5) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u 
odgovarajućem trenutku bude propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog 
donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje pet (5) igrača, Povjerenik za natjecanje će na dokumentirani 
zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana, ovisno o rasporedu natjecanja i obvezama 
klubova. U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih 
epidemijom COVID-19 (ili nekog drugog razloga više sile), te nedostatka termina za završetak natjecanja, 
Izvršni odbor zns-a može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva. 
 

Članak 4. 
  

Utakmice se odigravaju nedjeljom ili subotom, a mogu se kalendarom predvidjeti i izvanredna kola 
u tjednu. 

U interesu regularnosti natjecanja, sve utakmice zadnja dva kola prvenstva, igraju se u isto vrijeme 
prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Iznimno, iz opravdanih razloga, pojedine utakmice zadnja dva 
kola prvenstva mogu se igrati s početkom u različito vrijeme, ali samo ako to izravno ne utječe na plasman 
klubova, a o tome odlučuje Povjerenik natjecanja. 
 

Članak 5. 
  

Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu termina odigravanja utakmica za vrijeme 
prvenstva (ne odnosi se na zadnja dva kola, dužni su prethodno postići pismeni sporazum sa suparničkim 
klubom, a tekst sporazuma dostaviti na odobrenje Povjereniku natjecanja, najkasnije 10 dana prije 
kalendarom predviđenog termina odigravanja utakmice. Odgođena utakmica mora se odigrati sukladno 
odobrenju Povjerenika natjecanja s tim da raspored ne utječe na regularnost natjecanja. 

  
Članak 6. 

  
Ako se odlukom nadležnog državnog organa zbog dana žalosti zabrani održavanje sportskih 

priredbi ili se neka utakmica ne može igrati zbog razloga više sile (potres, poplava, požar, bolesti igrača-
Covid-19 i sl.) onda se ta utakmica automatski odgađa. Povjerenik natjecanja odredit će novi termin za 
odigravanje utakmic(e)a. 
  
Organizacija utakmice: 

 
Članak 7. 

 
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njezino provođenje. 

Površno organizirana utakmica povlači za sobom stegovni postupak prema odredbama DP HNS-a. 
ZNS ne snosi nikakvu odgovornost vezano za organizaciju utakmice, te za bilo kakve incidente, 

odnosno eventualne nezgode sudionika i gledatelja. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost. ZNS ne 
preuzima odgovornost za eventualne nesretne slučajeve, ozljede i nastale štete. 
 

Članak 8. 
 

Klub domaćin obvezan je poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće 
momčadi za vrijeme odigravanja utakmica i sve do napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom. 

Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati: 
• osobu za pisanje zapisnika, 
• Internet vezu za pisanje zapisnika u COMET sustavu, 
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• sve ostale radnje potrebne za nesmetanu pripremu, organizaciju i provedbu 
utakmice.  

 
Članak 9. 

 
Za vrijeme utakmica nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje alkoholnih pića unutar ograđenog 

dijela i službenog dijela prostorija kluba.  
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama zabranjena je 

uporaba duhanskih proizvoda.  
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba,  članova, navijača i svake druge 

osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.  
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja 

unutar ili u neposrednoj blizini igrališta strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.  
 

Članak 10. 
  
Klub domaćin je obavezan za nesmetanu pripremu, organizaciju i provedbu prvenstvene utakmice 
osigurati: 
  

Ø odgovarajuća kola za slučaj hitne intervencije s vozačem (koji ne može biti u drugoj funkciji), koja   
moraju biti na igralištu pola sata prije početka utakmice. Liječnika (zdravstvenog djelatnika) 
određuje u skladu s mogućnostima, i šalje na utakmice, Zdravstvena komisija ZNS-a ako klub nema 
svog licenciranog liječnika ili zdravstvenog djelatnika. Ako delegat utvrdi ne dolazak zdrastvenog 
djelatnika, obvezan je o tome obavijestit prije početka utakmice Povjerenika natjecanja. 
Primjenjuju se odredbe iz članka 7. Propozicija, a Povjerenik utvrđuje odgovornost kluba domaćina 
i poduzima mjere po ostalim propisanim aktima. Poželjno je da svaki klub ima svog licenciranog 
liječnika ili zdravstvenog djelatnika, kojeg dogovornim aktima osigurava preko Zdravstvena 
komisija ZNS-a, 

Ø rukovoditelja osiguranja, 

Ø rukovoditelj osiguranja mora delegatu predočiti svoju licencu (ili osobnu kartu)i popis redara. 
Redari  moraju imati vidljive oznake (markere i sl.),  

Ø redari sa  vidljivom oznakom (bedžom) za Prvu ZNL, preporuka 10 redara, a po potrebi i više, 

Ø redari sa  vidljivom oznakom (bedžom) za Druga ZNL, preporuka 8 redara, a po potrebi i više, 

Ø osvježavajuća pića za obje momčadi i službene osobe, nije obveza, 

Ø dovoljan broj sakupljača lopti ( preporuka najmanje 6), 

Ø minimalno tri (3) ispravne i kvalitetne lopte u Prvoj i Drugoj ZNL,  

Ø u slučaju potrebe ili traženja delegata, pozvati policiju, 

Ø u slučaju potrebe odnosno u skladu s zakonskim propisima prijaviti utakmicu nadležnoj policijskoj   
 upravi. 

 
Članak 11. 

 
U natkrivenim kabinama, na klupama za službene osobe mogu sjediti za vrijeme utakmice: 
  

Ø zamjenski igrači u športskoj opremi (u markerima) koji su upisani u zapisnik utakmice (najviše 7), 

Ø trener s urednom licencom za rad, izdanu od nadležnog tijela i pomoćni trener s licencom, 
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Ø liječnik odnosno zdravstveni djelatnik s urednom licencom, 

Ø fizioterapeut s urednom licencom, 

Ø klub može prijaviti najviše pet (5) osoba za službene predstavnike kluba u jednoj natjecateljskoj 
godini, od kojih za vrijeme utakmice s urednom licencom samo jedan (1) može sjediti na klupi za 
službene osobe,  

Ø na svakoj licenci mora biti fotografija. 

  
Igrač, zamjenski igrač/zamijenjeni igrač ili službena osoba kluba koji je isključen i pokazan mu je crveni 

karton mora napustiti teren za igru, tehnički prostor i ograđeni dio terena za igru. 
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje sudačkih odluka iz kabina za  

službene osobe i vrijeđanje svojih i suparničkih igrača, kao i ostalih službenih osoba. 
Službenoj osobi (treneru) je dozvoljeno izlaziti iz kabine 1 metar lijevo i desno od kabine i najmanje 1 
metar od uzdužne crte radi davanja uputa svojim igračima. Službenim osobama i igračima nije dozvoljeno 
pušenje, u službenim prostorijama, kao i u ograđenom prostoru terena za igru. 
 

Članak 12. 
   

Tijekom provedbe natjecanja klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i 
osposobljenu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu COMET HNS 
(http://comet.hns-cff.hr). Zapisnik utakmice sastavlja se u posebnoj prostoriji, obrada se vrši preko 
COMET sustava, klub mora imati korisnički račun za COMET sustav, mora imati osposobljenu osobu za rad 
sa računalom. Po završetku utakmice seniora obvezno se vrši sastavljanje Zapisnik/Izvješće o utakmici, 
kojeg sa podacima sa utakmicama sastavlja delegat, te uz službenog predstavnika kluba obvezno brinu o 
pravilnom unošenju podataka u Zapisnik o utakmici. Sačinjeni Zapisnik o utakmici su obvezni svojeručno 
potpisati (sudac i delegat/predstavnik kluba). Kapetan momčadi može potpisati zapisnik ako klub nema 
svoga predstavnika kluba. 

Zapisnik se sastavlja u tri (3) primjerka, a od toga obvezno po jedan (1) ide klubovima, jedan (1) 
ostaje delegatu koji dostavlja Povjereniku natjecanja (ured ZNS-a). 

U slučaju da zapisnik nije pisana u COMET sustav, klub domaćin je obvezan napraviti prijepis 
podataka u sustav COMET istog dana po odigranoj utakmici. Prijepis  mora biti identičan potpisanom 
zapisniku, svaka zloupotreba prijepisa i ispravak podliježe disciplinskom postupku.  

U sustavu COMET zabranjuje se svaki rad poslije sačinjenog potpisanog Zapisnika/Izvješća o 
utakmici, kojeg su preuzeli klubovi i delegat. 
 
TEREN ZA IGRU I IGRALIŠTA: 
 

Članak 13. 
  

Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice Prve i Druge ZNL moraju biti registrirani od 
nadležne Komisije matičnog saveza, a primjerak rješenja o registraciji mora biti uokviren na vidljivom 
mjestu u prostoriji gdje se piše zapisnik utakmice. Tereni za igru moraju biti po mogućnosti od što 
kvalitetnije prirodne trave, a mogu biti i s podlogom od umjetne trave (uz adekvatnu kvalitetu i 
odgovarajući CERTIFIKAT FIFA-e.). Na zahtjev kluba, a na osnovu mišljenja Komisije za objekte i terene 
ZNS-a odobrenje za registraciju igrališta daje Stručna komisija ZNS-a. 

Klub domaćin obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno pogodan za odigravanje 
utakmice, utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je osposobljen za  igru.  

Sudac/delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o nepogodnosti terena za 
igru, i to poslije pregleda terena od strane suca i oba kapetana momčadi. O tome prethodno telefonski 
obavijestiti Povjerenika za natjecanje. 
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 PRAVO NASTUPA: 

Članak 14. 
  

Na utakmicama ZNS-a imaju pravo nastupa svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina 
života i stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama. 

Iznimno na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života i 
imaju valjani  specijalistički  liječnički  pregled.  Sa  specijalističkim  liječničkim  pregledom  koji  vrijedi  
šest mjeseci igrač može nastupati sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda 
istekao.  

 Pravo nastupa, identitet igrača i službenih osoba utvrđuje delegat utakmice prije početka uz 
nazočnost predstavnika klubova. 

Klubovi Prve ZNL obavezni su započeti utakmicu s najmanje tri (3) igrača, a klubovi Druge  ZNL s 
najmanje dva (2) igrača starosti do 21 godine. 

Pod igračem starosti do 21 godine podrazumijeva se igrač koji na dan 01.07.2022. godine nije bio 
stariji od 21 godine (rođen 01.07.2001.g. i kasnije). 

U Prvoj ZNL, mladi igrač starosti do 21 godine, može u prvom poluvremenu biti zamijenjen samo s 
drugim mladim igračem starosti do 21 godine. U prvom poluvremenu dozvoljena je zamjena mladog 
igrača starijim igračem ako je u igri ostao propisani broj mladih igrača.  

U slučaju da klub započinje utakmicu s manjim brojem igrača, može poštivati pravilo nastupa 
mlađih igrača u kvoti manjeg broja igrača koji započinju utakmicu.  

U Drugoj ZNL, mlađi igrači starosti do 21 godine, moraju u prvom poluvremenu biti u igri najmanje 
dva (2) igrača starosti do 21 godine. 

Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa suspendirani igrači, igrači kažnjeni zabranom 
igranja i igrači s tri opomene (automatska kazna). 

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog tri opomene, igrač 
izdržava na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici.   
  Ukoliko igrač ima zabranu nastupa zbog tri opomene i odlukom Disciplinske komisije (Disciplinskog 
suca) određen broj utakmica, igrač prvo izdržava kaznu nastalu zbog tri opomene, a potom izdržava kaznu 
zabrane igranja određenog broja  prvenstvenih i kup utakmica. 
 

Članak 15. 
  

Na utakmicama mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobnim. 
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana obavljenog pregleda. 
Klub za koji igrač nastupa obavezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do 

kada vrijedi liječnički pregled. 
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme, kraće od onoga 

označenog u prethodnom stavku ovoga članka, igrač, može nastupiti od dana upisa pregleda u sustav 
COMET 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 
sustav COMET ne može nastupiti na javnoj utakmici. 

Za igrača sa posebnim specijalističkim pregledom,  da bi bio upisan u sustav Comet, klub mora 
imati ZNS-ovu ovjerenu karticu (iz Cometa). 

Ispravnim liječničkim pregledom smatra se pregled koji je ovjeren faksimilom i potpisom liječnika,  
pečatom zdravstvene ustanove specijalizirane za sportske liječničke preglede (specijalist medicine rada i 
sporta).  
      Odlukom Izvršnog odbora ZNS-a liječnički pregledi igrača/ica mogu se obavljati isključivo u 
zdravstvenim ustanovama specijaliziranim za sportaše. 
          Na web stranicama SSGZ-a nalazi se popis zdravstvenih ustanova gdje se mogu obavljati liječnički 
pregledi za sportaše. 
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Predstavnici klubova obvezni su na sastanku pred utakmicu imati „Popis igrača s obavljenim 
liječničkim pregledom“ (lista iz Cometa), te preslike liječničkih potvrda igrača (koji se upisuju u Zapisnik o 
utakmici). Lista „Popis igrača s obavljenim liječničkim pregledom“ predaje se delegatu za uskladbu sa 
sportskim iskaznicama i postavom momčadi. Uskladbu podataka delegat može vršiti po potrebi/posebnoj 
uputu uvidom u preslike liječničkih potvrda. 

Za igrače sa posebnim specijalističkim pregledom, koji su prijavljeni u Zapisnik za utakmicu klub 
mora imati ovjerenu karticu ZNS-a (pravo nastupa) koje daje delegatu na uvid po potrebi/posebnoj uputi. 

Svaka utvrđena nepravilnost u svezi ovog članka podložna je postupku po DP HNS-a. 
 
SPORTSKA OPREMA: 

 
Članak 16. 

  
Svi sudionici u natjecanju dužni su se upoznati sa osnovnim i zamjenskim bojama opreme 

suparničkih momčadi. U slučaju eventualnog nesporazuma, prednost pri izboru boje ima domaćin ako 
nastupa u prijavljenoj boji opreme. 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 nastupi u dresovima svoje prijavljene boje. U tom slučaju domaća momčad dužna je posuditi 
dresove (ili markere) gostujućoj momčadi ako ih ova nema.  

Na poleđini dresova igrači moraju imati vidljive brojeve (od 1 do 99) koji se moraju slagati sa 
brojevima na popisu igrača te u zapisniku utakmice.   

Obveza predstavnika/trenera momčadi u ligama u kojim igraju njegove momčadi da uspostave 
suradnju sa suparničkim klubom glede opreme, a poradi možebitnih nesuglasica na početku samih 
utakmica. 
 
DELEGAT UTAKMICE: 
 

Članak 17. 
  

Za svaku prvenstvenu  utakmicu Povjerenici natjecanja određuju delegata utakmice sa usvojenih 
lista delegata. U izuzetnim slučajevima, Povjerenik natjecanja može odlučiti da za pojedine utakmice 
odredi delegata sa više liste, ali uz pravovremenu obavijest Povjereniku više lige. 

Delegat je dužan doći na igralište jedan (1) sat prije vremena određenog za početak utakmice i 
održati sastanak pred utakmicu, te utvrditi stanje službenih prostorija, svlačionica i pratećih sadržaja, te sa 
sucima pregledati stanje igrališta i naprava. Na sastanku pred utakmicu dužni su uz delegata obavezno 
nazočiti: prvi pomoćni sudac, predstavnici klubova i rukovoditelj osiguranja. 

Delegat je obavezan kompletni zapisnik s utakmice sačiniti odmah po završetku utakmice u 
nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. Zapisnik utakmice i svoj izvještaj u jedan (1) primjerak 
delegat dostavlja Povjereniku natjecanja u roku 24 sata, odnosno do 12 sati narednog radnog dana. 

Po primjerak zapisnika s utakmice delegat uručuje službenim predstavnicima klubova, odmah po 
zaključku zapisnika. 

Delegat koji se u obnašanju svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ne primjenjuje propise HNS-a i ZNS-
a, ne provodi njihove zaključke i odluke, te pokaže nedovoljno poznavanje PNI neće biti delegiran jednom 
ili više puta, a može biti skinut s odgovarajuće liste, te će protiv njega biti pokrenut stegovni postupak. Za 
utvrđivanje nepravilnosti nadležan je Povjerenik natjecanja.  
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SUCI UTAKMICE: 

 
Članak 18. 

 
Za sve prvenstvene utakmice liga ZNS-a, suce određuju Povjerenici za suđenje, s usvojenih lista 

sudaca. Jedan Povjerenik može određivati suce za više liga. 
Prvenstvene utakmice mogu suditi i suci s višeg stupnja natjecanja o čemu odlučuju Povjerenici za 

suđenje. 
Suci su dužni doći na igralište jedan (1) sat prije vremena predviđenog za početak utakmice i gdje 

prvi pomoćni sudac nazoči sastanku pred utakmicu, pregledati teren u smislu PNI i ustanoviti njegovu 
pogodnost za igru.  

Ako sudac ustanovi da je teren nepogodan za igru i da se utakmica ne može igrati, dužan je svoju 
odluku priopćiti delegatu utakmice koji će o tome obavijestiti predstavnike klubova i Povjerenika 
natjecanja. 
 

Članak 19. 
 

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. Ako na utakmicu ne dođe niti jedan sudac, klubovi mogu postići dogovor 
uz pisani sporazum, da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca odgovarajućeg ranga. U slučaju da klubovi 
ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi utakmicu. 
 

Članak 20. 
 

Sudac koji se pri obnašanju dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odluka ili uputa nadležnih 
tijela, te pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a i ZNS-a u svezi s 
nogometnim natjecanjem, bit će izostavljen s jednog ili više kola prvenstvenih i kup utakmica, a u 
ponovljenom i  težem slučaju protiv njega će biti pokrenut stegovni postupak. 
 
TRENERI: 

 
Članak 21. 

 
Trener može obavljati svoju dužnost na utakmicama seniora samo ako ima dozvolu za rad/licencu 

u određenom klubu izdanu u skladu sa odredbama odgovarajućeg Pravilnika. 
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera ili pomoćnog trenera nema dozvolu 

za rad (licencu), neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne igrače i službene 
osobe.  

 
Članak 22. 

 
Sve momčadi seniora koji se natječu u ligama ZNS-a moraju imati licenciranog trenera. Uvjet za 

dobivanje licence je trenerska članska iskaznica, plaćena članarina za tekuću godinu i sudjelovanje na 
seminaru koji će biti upriličen prije početka natjecateljske sezone. Svi treneri koji će biti u sustavu 
licenciranja, obvezni su imati potpisani Ugovor o treniranju ili Ugovor o profesionalnom treniranju.   

Dozvole za rad trenera (licence) na zahtjev trenera i kluba izdaje instruktor  ZNS-a ili tajnik Komisije 
trenera ZNS-a. 

Tijekom utakmice u tehničkom prostoru obvezno mora biti trener licenciran za vođenje momčadi 
koja igra utakmicu.   
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Iznimno, u slučaju odsutnosti licenciranog trenera momčadi, može ga zamijeniti drugi trener istog 
kluba koji je licenciran za vođenje neke od momčadi mlađih uzrasta tog kluba, a protiv kluba i licenciranog 
trenera momčadi koji nije u više navrata nazočan na utakmici, pokrenut  će se disciplinski postupak.  

Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za 
rad nogometnih trenera.  

Nazočnost trenera na utakmicama  i  njegovo vođenju momčadi tijekom utakmice konstatira 
delegat utakmice u svom zapažanju.  

Licencirani trener seniora ne može istovremeno biti prijavljen kao službeni predstavnik kluba.  
Nenazočnost trenera na utakmici seniora podliježe disciplinskom postupku zbog zanemarivanja 

stručno-pedagoškog rada. 
Obveza je trenera praćenje  izmjena i dopuna PNI, iste poučavati  i prezentirati svojim igračima. 

 
PREDSTAVNIK KLUBA:  

 
Članak 23. 

  
   Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici. Licencu za predstavnika 
kluba izdaje Povjerenik natjecanja (tajništvo ZNS-a). 
 Licencirani predstavnik kluba uspostavlja suradnju sa delegatom samim dolaskom u mjesto 
odigravanja utakmice, skrbi se o prijavi sastava momčadi i sportskih iskaznica igrača, po potrebi vrši upis 
postava u COMET sustav. Prije početka  utakmice utvrđuje ispravnost sportskih iskaznica, sudjeluje u 
identifikaciji igrača, za vrijeme utakmice može biti nazočan na klupi za rezervne igrače, a po završetku 
utakmice sudjeluje u ispravnosti unošenih podataka u Zapisnika o utakmici. 

Predstavnik  kluba  domaćina  je  dužan  da  za  vrijeme  trajanja  utakmice  bude  u neposrednoj 
blizini delegata radi pružanja pomoći u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za 
normalno odigravanje utakmice. 
 
DISCIPLINSKA  ODGOVORNOST: 

 
Članak 24. 

 
O disciplinskim prekršajima koje učine klubovi, igrači, suci, delegati, treneri i ostali djelatnici u 

ovom natjecanju odlučuje Disciplinska komisija  (disciplinski sudac) na osnovu Disciplinskog pravilnika 
HNS-a. 
 
 
NE NASTUPANJE NA UTAKMICAMA STALNOG NATJECANJA: 
 

Članak 25. 
 

Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice ne nastupi jedna od 
momčadi sa minimalnim potrebnim brojem igrača (sedam), sudac će priopćiti treneru momčadi koja je 
nastupila da se utakmica neće održati i to će unijeti u Zapisnik o utakmice. Prethodno je o tome delegat 
utakmice je dužan  obavijestiti Pvjerenika za natjecanje.  

Izuzetno u slučaju da momčad nije mogla nastupiti uslijed više sile, sudac će pričekati nešto više, 
ali će voditi računa o tome da se utakmica može završiti na vrijeme (mrak ili odigravanje još jedne 
utakmice na istom terenu).  
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IGRAČI, NAJMANJI  BROJ  I  ZAMJENE: 

 
Članak 26. 

  
Utakmica može započeti ako jedna momčad ima najmanje 7. igrača. 
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, a na 

način predviđen Pravilima nogometne igre ukoliko su prije početka utakmice upisani u zapisnik kao igrači 
ili zamjenici.  

U Prvoj ZNL u zapisnik utakmice može se upisati najviše sedam (7) zamjenskih igrača. Svi zamjenski 
igrači mogu ući u igru, a u tijeku drugog poluvremena mogu se izvršiti zamjene igrača u tri (3) navrata 
izuzev vratar koji se može zamijeniti u bilo kojoj situaciji u drugom poluvremenu.  

U Drugo ZNL dozvoljene su „leteće zamjene“ u tijeku i u prekidu igre.   
Pojedinačna zamjene se mogu obaviti bez najave sucu. Leteća zamjena može se obaviti isključivo 

na sjecištu uzdužne i središnje crte (prvo igrač mora izaći s terena za igru, a tada zamjenski igrač može ući 
na teren za igru). 

Zamjena dva i više igrača vrši se u prekidu igre, kada je momčad u posjedu lopte, zamijenjeni igrači 
mogu izaći na bilo kojem dijelu uzdužne crte, odnosno po uputi suca utakmice. 

U Drugoj ZNL pošto su  dozvoljene  „leteće zamjene“ u tijeku i u prekidu igre, obveza trenara je 
ispoštovati članak 14. stavak 7. Propozicija  (u prvom poluvremenu moraju biti u igri najmanje dva (2) 
igrača starosti do 21 godin), za svaku neposrednu utvrđenu prijavu suparničkog kluba, odnosno po prijavi 
službenih osoba (sudaca/delegata) klub snosi odgovornost po DP HNS-a . 
 

Članak 27. 
 

Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane s manje od sedam (7) igrača i ukoliko momčad nije u 
mogućnosti u roku od 5 minuta nastupiti s minimalnim brojem igrača, sudac je dužan prekinuti utakmicu. 

Klub koji ne pristupi odigravanju utakmice dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu. Visinu štete, 
na osnovu dokumentiranog  pisanog zahtjeva kluba koji je oštećen, utvrđuje tijelo koje  vodi natjecanje. 

Osnovom članka 51. Pravilnika o nogometnim natjecanjima na svim utakmicama svih liga ZNS-a, 
dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.  

Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je 
jedno hrvatsko, te igrači državljani država članica EUROPSKE UNIJE i EUROPSKOG EKONOMSKOG 
PROSTORA. 

Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da nije nastupio ukoliko nije ušao u igru. 
 
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE: 
 

Članak 28. 
 

Suspendirana momčad ne može  nastupati na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija. Ako je 
suspenzija izrečena zbog neispunjavanja novčanih obveza prema službenim osobama ili nogometnom 
tijelu (ZNS-u) klub se upoznaje putem službenog glasila „Nogomet“.  

Suspenzija klubova na razini natjecanja ZNS-a odnosi se na seniore.  
Kod učestalo izrečenih suspenzija istom klubu Povjerenik za natjecanje protiv kluba pokreće 

postupak, a vezano za primjenu DP-a HNS-a u svezi zanemarivanja obveza odnosno neizvršavanja odluka, 
naredbi i obveza.  

Sve utakmice koje padaju u vrijeme suspenzije zbog neizvršavanja pravovaljanih odluka nadležnog 
tijela ili neizvršavanja nespornih obaveza nastalih iz natjecanja predviđenih propozicijama, registrirat će se 
s 3-0  (par forfe) u korist suparničke momčadi. 
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REGISTRACIJA UTAKMICE: 
 

Članak 29. 
 

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj 
dužnosti s 3-0 (par forfe), utakmica će se registrirati postignutim rezultatom. 

Odigrane utakmice registrira Povjerenik natjecanja u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana 
njihovog odigravanja. Pravovaljanost registracije odigrane utakmice postaje službena 14 dana nakon 
objave u službenom glasilu ZNS-a „Nogomet“. 

U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se do 
donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke.  

 
ŽALBE: 
 

Članak 30. 
  

Žalbe po svim osnovama moraju se u pisanom obliku najaviti Povjereniku natjecanja u roku od dva 
(2) dana, a obrazloženje s dokazom o uplaćenoj pristojbi treba dostaviti u roku od tri (3) dana od 
odigravanja utakmice. 

U slučaju zadnja dva (2)  kola žalbe se podnose po skraćenom postupku i to u roku od 24 sata.  
Ako rok za ulaganje žalbi istječe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbi se produžuje 

za prvi radni dan. 
Nepravovremeno najavljene ili nedovoljno taksirane žalbe, bit će odbačene. 
Pri ocjeni pravovremenosti žalbi, uzima se u obzir datum poštanskog žiga na preporučenom pismu, 

brzojavu, datum na pismu, odaslanom telefaksu ili datum na novčanoj uplatnici. 
 

Članak 31. 
 

Visinu pristojbe za žalbu po svim osnovama, određuje Izvršni odbor ZNS-a.   
 

Članak 32. 
 

Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od 15 dana od prijama žalbe, a u 
izuzetnim slučajevima i u dužem roku, ali svakako prije kraja sezone, odnosno, prije predzadnjeg  kola. 
 

Članak 33. 
 

Žalbe na odluku Povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnose se Komisiji za propise i žalbe 
ZNS-a u roku od 8 dana od datuma uručenja odluke. 

Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od 15 dana od prijama žalbe, a u izuzetnim 
slučajevima i u dužem roku. 

Protiv odluke Komisije za propise i žalbe, nema mjesta žalbi. 
Ako tijelo u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku smatra se da žalba nije usvojena, a 

oštećena strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim 
natjecanjima  Izvršnom odboru ZNS-a. 

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana, a prijedlog se podnosi po odredbama Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima HNS-a. 
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UTVRĐIVANJE PLASMANA 
 

Članak 34. 
 

Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neodlučenog rezultata svaki klub osvaja po 
jedan (1) bod. 

Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između postignutih i primljenih 
zgoditaka. Ako je razlika zgoditaka ista, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više  
zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta  koja im pripadaju. 

       Kad se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili o mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili niži 
stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od 
rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi s jednakim brojem bodova. 

Plasman na tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. 
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika postignutih i primljenih zgoditaka. 
Ako je i ova razlika jednaka, 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. Ako se klubovi dogovore, umjesto odigravanja utakmica, pitanje pobjednika 
može se utvrditi ždrijebom koji će provesti nadležno natjecateljsko tijelo. 
 
FINANCIJESKE ODREDBE: 
 

Članak 35. 
 

Sve prvenstvene utakmice seniora podliježu obaveznom plaćanju slijedećih troškova:  
Ø sucima - putne troškove i naknadu (taksu) za suđenje, 
Ø delegatu utakmice - putne troškove i naknadu (taksu) za obavljanje delegatske dužnosti, 
Ø dežurnom liječniku ili zdravstvenom djelatniku - putne troškove i naknadu (taksu) za obavljanje       
liječničke odnosno zdravstvene dužnosti. 

       Visine naknade službenih osoba i pravo na putne troškove određeno je odlukama IO ZNS-a. 
       Plaćanje službenih osoba klub je dužan podmiriti najkasnije u roku od 15 dana od datuma 
odigravanja utakmice. 
       Osnovom čl. 54 DP HNS-a, klubu čijoj je momčadi na istoj utakmici opomenuto ili isključeno pet ili 
više igrača ili službenih osoba, izriče se novčana kazna. Odredba se primjenjuje za momčad seniora. 
       Visinu novčane kazne određuje Izvršni odbor ZNS-a.  
  
OSTALE ODREDBE: 
 

Članak 36. 
 

Klub koji odustane od natjecanja u bilo kojem dijelu natjecateljske godine bit će sankcioniran u 
skladu s Disciplinskim pravilnikom HNS-a i odlukama ZNS-a i nakon sezone u kojoj odustane od natjecanja, 
se neće moći uključiti u novo natjecanje sljedeće dvije godine. Od  Gradskog ureda za sport i mlade bit će 
zatraženo da u slučaju ako klub odustane od natjecanja, a posjeduje objekt, s njim ne produži Ugovor o 
korištenju objekta, već da ga putem natječaja dodijeli drugom korisniku. 

 
Članak 37. 

 
Licence za službene predstavnike kluba, liječnika ili zdravstvenog djelatnika kluba i fizioterapeuta 

kluba izdaje tajništvo ZNS-a, u suradnji s Povjerenicima natjecanja, odnosno nadležnom osobom 
Zdravstvene komisije. 
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Članak 38. 
 
Tri prvoplasirana kluba u svakoj ligi dobivaju pehar  ZNS-a u trajno vlasništvo. Objava klubova vrši 

se putem službenog glasila „Nogomet“, te se  pehari podižu u prostorijama ZNS-a. 
 

Članak 39. 
 
Odredbe ovog članka uređuju način  i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme  trajanja 

epidemije Covid-19.  
Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera 

civilne zaštite RH ili stožera pojedine lokalne samouprave i sukladno obveznim uputama Radne skupine 
HNS za pripremu nastavka natjecanja. Glede toga, obveza  Povjerenstva za natjecanje biti će donošenje 
preporuka za provedbu mjera prilikom održavanja sportskog natjecanja radi zaštite organizatora, 
športaša, osoblja i ostalih sudionike na prostorima i objektima u kojima će se organizirati utakmica. 
Klubove se u organizacijskom smislu (osobljem, tehničkim sredstvima) trebaju pripremati za u provedbi 
mjera, koje će se propisivati sukladno situacijama. Te da se edukativno klubovi pripreme za slijedeće: 
evidencija prisutnih, mjerenje temperature, osobna higijena, čistača sportskog objekta, maska kao obveza 
u zatvorenom prostoru, dezinfekcija, fizička distanca (sportaša, osoblja, gledatelja), voda i sportski napici 
piju se iz originalnih boca i to svaki igrač da ima svoju bocu, te minimalno okupljanje i zadržavanje u 
sportskim objektima 

Sukladno  epidemiološkim  uputama  i  odlukama  Stožera  civilne  zaštite RH  ili  stožera  pojedine  
lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve 
utakmice  igraju  sa  ograničenim  brojem  ili  u  potpunosti  bez  prisustva  gledatelja. 
 Sukladno uputama i odlukama Povjerenik natjecanja će objavljivati mjere putem službenog glasila 
„Nogomet“, ili putem internetske pošte. 

                 
Članak 40. 

  
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim 

natjecanjima i Disciplinskog pravilnika, te ostalih propisa HNS-a i ZNS-a. 
  

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu „Nogomet“. 
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STRUČNO PEDAGOŠKI NORMATIVI ZA PRVU I DRUGU ZAGREBAČKU NOGOMETNU LIGU 
 
 I.  RUKOVOĐENJE: 
  
1. Predsjedništvo ili Izvršni odbor nogometnog kluba, 
2. Stručni rukovoditelj (preporuča se da svaka dobna kategorija, koja je u natjecanju ima svog trenera s 

propisanom licencom). 
  
II.  STRUČNO  PEDAGOŠKI  KADROVI: 
  
Prva Zagrebačka nogometna liga 
  

1. trener seniora mora imati minimalno licencu UEFA B ili B uz uvijete propisane Zakonom o sportu, 
2. treneri juniora i kadeta minimalno licencu UEFA B ili B uz uvijete propisane Zakonom o sportu, 
3. treneri od pionira do početnika (limači i zagići) minimalno licencu C uz uvijete propisane Zakonom 

o sportu 
 
Druga Zagrebačka nogometna liga 
  

1. trener seniora mora imati minimalno licencu C uz uvijete propisane Zakonom o sportu 
2. treneri od juniora do početnika (limači i zagići) minimalno licencu C uz uvijete propisane Zakonom 

o sportu 
   

Svi treneri moraju biti članovi Komisije trenera ZNS-a (ili neke druge Komisije trenera dugog ŽNS-a) uz 
obavezno sudjelovanje u ostvarivanju njegovih  programa, što je uvjet za dobivanje dozvole za rad 
(licence). 

U jednoj natjecateljskoj godini klub ZNS-a za bilo koju momčad u natjecanju može promijeniti 
(angažirati) najviše dva trenera. 

Trener seniora ne može biti licenciran, niti može voditi niti jednu momčad mladeži. 
  
III.  OBVEZE  IZ  NATJECANJA: 
  
1. Seniorska momčad (obavezno), a pionirska, kadetska i juniorska momčad (ako se prijave), sudjeluju u 

kup natjecanju ZNS-a. Momčadi pionira, kadeta i juniora Centara i  Podcentara obavezne su sudjelovati 
u kup natjecanju. 

2. Juniorska, kadetska, pionirska i mlađa pionirska momčad obavezno sudjeluje u natjecanju 
organiziranom od nadležnog tijela ZNS-a, ako nisu uključene u natjecanje HNS-a ili NS - Zagreb. 
Pojedinu od navedenih momčadi uz odobrenje Stručne komisije ZNS-a može zamijeniti momčad limača 
ili zagića. 

 
IV.  SURADNJA  SA  ŠKOLAMA: 
  
1. Klub je obvezan  ostvariti suradnju  s najmanje jednom osnovnom školom. 
  


