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br. 1
NATJECATELJSKA GODINA 2015./16.

Klubovima
Povjereniku natjecanja
Povjereniku za suđenje
Disciplinskom sucu
Tajniku

U Gospiću 26.08.2015.

OBAVIJEST POVJERENIKA ZA NATJECANJE
1. Potrebno je do početka prvenstva izvršiti sve pripreme kako bi uspješno započeli 2015/16.
natjecateljsku godinu.
Provjeriti da li su svi registrirani igrači( kadeti,seniori,pioniri,mlađi pioniri), upisani u Comet sustav,
kao i valjanost liječničkog pregleda.
2. Sve utakmice 8. kola (seniori,početnici) igraju se u subotu,31.10.2015. godine prema utvrđenom
rasporedu.
3. U cilju smanjenja troškova klubovima za odigravanje natjecanja parova mlađih kategorija
(pioniri,mlađi pioniri,početnici), određeni su na osnovu ždrijebom izvučenog broja kluba uz
primjenu Bergerove tablice.
Zbog ekonomičnosti natjecanja raspored parova prilagođen je da po mogućnosti sve tri kategorije
igraju istog dana u istom mjestu.
Kod parova početnici, raspored igranja prilagođen je datumu odigravanja, u zagradi je broj kola
koje se igra.

KALENDAR NATJECANJA
PRVENSTVA ŽNL LS ZA 2015./2016. GODINU

Na osnovu članka 2,3 i 4 Propozicija natjecanja za prvenstvo županijske nogometne lige natjecateljske
2015./2016. godine, Izvršni odbor NS na sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2015. godine donio je Kalendar
natjecanja.
Prvenstvo u natjecanju za seniore počinje 13. rujna 2015.godine (1. kolo), a završava zaključno do 12.
lipnja 2016. godine.
Prvenstvo u natjecanju za mlađe uzraste (pioniri,mlađi pioniri i početnici) počinje 13. rujna 2015. godine, a
završava zaključno sa 22. svibnja 2016.godine.
Kup natjecanje za seniore počinje u prvoj polovici ožujka 2016. godine, a završava zaključno sa 20. svibnja
2016. godine.
Kup natjecanje za kadete igra se u rujnu 2015. godine.
Utakmice seniora igraju se nedjeljom, osim NK“Gospić 91“ , kada su domaćini igraju utakmice subotom.
Utakmice mlađih uzrasta igraju se subotom, a NK“Gospić 91“ i NK“Otočac“, kada su seniori domaćini igraju
nedjeljom.
Raspored utakmica utvrđen je ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu Bergerove tablice.
Parovi natjecanja,datum i satnica utvrđeni su za prvi dio(jesenski)natjecanja za 2015/16. godinu za sve kategorije
natjecanja. Za mlađe uzraste raspored je prilagođen zbog ekonomičnosti, po mogućnosti da istog datuma igraju
(pioniri,mlađi pioniri,početnici). Pioniri i mlađi pioniri (7 momčadi) igraju po dvokružnom bod sustavu, a početnici
(5 momčadi) četverokružno.

Predsjednik:
Marijan Kustić,v.r.

Temeljem čl. 1 i 9 Pravilnika o Nogometnim natjecanjima HNS-a i čl. 40, stavka 19. Statuta Nogometnog
saveza Ličko senjske županije, Izvršni odbor na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine donio je :

PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE
NATJECATELJSKA 2015./2016. GODINA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Županijska nogometna liga/u daljnjem tekstu ŽNL/ je amatersko nogometno natjecanje, koje organizira IO
NSŽ i ovlašteni organi natjecanja,a rukovodi Povjerenik za natjecanje,temeljem Odluke Izvršnog odbora.
Članak 2.
NS LSŽ organizira prvenstvo: seniora,mlađih uzrasta(pioniri,mlađi pioniri,početnici), te Kup natjecanje:
seniori i kadeti. Detalje natjecanja za kup seniori i kadeti, urediti će Izvršni odbor svojom odlukom.
U prvenstvu natječu se klubovi seniori: Gospić 91,Perušić,Gacka 1925,Sokolac,Lika 95,Velebit,BunjevacGavran,Novalja,Plitvice.
Članak 3.
U natjecanju ŽNL-e sudjeluju klubovi koji pravovremeno izvrše prijave za natjecanje,uplate upisninu prije
početka natjecanja,te ispunjava uvjete sukladno Propozicijama natjecanja.
Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu i to u dvije nogometne sezone,jesen i proljeće. Natjecanje
počinje 13.09.2015. godine,završava zaključno do 12.06.2016. godine.
Raspored parova se utvrđuje ždrijebom,broja pojedinog sudionika i to predstavlja ključ za primjenu
Bergerove tablice,najkasnije petnaest /15/ dana prije kalendarom predviđenog početka.
Članak 4.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor na prijedlog Povjerenika natjecanja.
Sve utakmice igraju se nedjeljom,temeljem zahtjeva kluba može se odobriti igranje utakmica subotom.
Utakmice posljednja dva /2/ kola igraju se u isto vrijeme .
Tijekom tjedna u pravilu utakmice se igraju srijedom,može izuzetno i drugi dan prema Odluci Povjerenika
za natjecanje.
Članak 5.
Ukoliko klub iz opravdanih razloga traži promjenu termina odigravanja utakmice u odnosu na Kalendar
natjecanja,o zahtjevu odlučuje Povjerenik za natjecanje.
U izuzetnim slučajevima/ više sile /elementarna nepogoda,dana žalosti i slično/Povjerenik će promijeniti
termin odigravanja utakmice najkasnije tri /3/ dana prije odigravanja utakmice, ili izvršiti zamjenu domaćinstva za
pojedinu utakmicu.
Klub koji iz opravdanih razloga traži izmjenu termina odigravanja utakmice,potrebno je pismeno dostaviti
razloge o promjeni termina, te usuglašeni prijedlog za datum odigravanja utakmice,što potvrđuje protivnički klub.
O opravdanosti zahtjeva i razloga odlučuje Povjerenik, te donosi Odluku o odigravanju utakmice.
Iznimno iz opravdanih razloga pojedine utakmice zadnja dva /2/ kola mogu se igrati s početkom u različiti
dan i vrijeme,samo ako rezultat utakmice ne utječe na plasman za poredak na čelu prvenstvene ljestvice/prva dva
mjesta/.
Odgođena utakmica odigrati će se najkasnije prije odigravanja utakmice slijedećeg kola. U slučaju da se
neka utakmica zbog razloga više sile nije mogla odigrati prije narednog kola, odigrati će se u prvom mogućem
terminu prema Odluci Povjerenika za natjecanje.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 6.
Organizaciju utakmice provodi klub koji igra na domaćem terenu.
Klub domaćin nadležan je za red,sigurnost sudaca,delegata i gostujuće momčadi prije, tijekom i nakon
utakmice sve do napuštanja službenih prostorija i igrališta.
U slučaju nastanka štete,klub domaćin oslobađa NS LSŽ svih zahtjeva za naknadu štete nastale
organizacijom utakmice.
Članak 7.
Snimanje utakmice obavlja se sukladno Odluci Povjerenika za natjecanje. Klub koji želi snimati utakmicu
obvezan je isto pravovremeno prijaviti(3 dana prije odigravanja utakmice),a domaćin je obvezan osigurati uvjete
za snimanje.
Članak 8.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za Sastanak pred utakmicu službenih osoba i predstavnika
klubova.
Zapisnik i Izvještaj o utakmici se obvezno rade u sustavu Comet. Domaćin je dužan osigurati dostup
internetu,PC,printer te zapisničara.
Ukoliko iz bilo kojih razloga utakmicu nije moguće raditi u Comet sustavu,domaćin je obvezan osigurati
obrasce, koje je utvrdio HNS,Zapisnik i Izvještaj o utakmici,pisaći stroj, računalo i zapisničara,te do
dvanaest/12/sati idućeg dana unijeti u Comet sustav,i o istom upisati u Izvještaju o utakmici.
Članak 9.
Ispravak podataka unijeti u Zapisnik i Izvještaj o utakmici vrši se po službenoj dužnosti,temeljem dopisa
kluba upućenog Povjereniku za natjecanje i protivničkom klubu. Dopis se šalje u roku dvadeset i četiri/24/sata po
odigranoj utakmici. Ispravak se vrši prije izlaska službenog Biltena i objavljuje se u istom.
Članak 10.
Klub domaćin dužan je osigurati redarsku službu. Redari za vrijeme obavljanja dužnosti moraju biti jasno i
vidljivo obilježeni,svoju dužnost obavljaju sukladno procjenama Rukovoditelja osiguranja.
Klub domaćin dužan je osigurati za vrijeme utakmice dovoljno dodavača lopti u športskoj opremi,koja se
razlikuje od opreme igrača.
Klub domaćin obvezan je osigurati za vrijeme utakmice liječnika ili zdravstvenog djelatnika i prikladno
vozilo kojim će se u slučaju potrebe ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene ustanove. Klub domaćin snosi
odgovornost za posljedice,koje nastupe u slučaju da klub nije osigurao liječnika ili zdravstvenog djelatnika i vozilo
za prijevoz ozlijeđenog.
Članak 11.
Za odigravanje utakmice klub domaćin obvezan je osigurati tri/3/ ispravne lopte,koje u svemu moraju
odgovarati propisima Pravila nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu,lopte moraju biti prikladne boje uvjetima
igranja.
Članak 12.
Prvenstvene utakmice moraju se igrati na igralištima,koja u svemu odgovaraju Pravilima nogometne igre,a
koja su registrirana od strane nadležnog organa NS LSŽ.
Članak 13.
Gostujući klub dužan je dvadeset i četiri /24/ sata prije utakmice obavijestiti klub domaćin o dolasku većeg
broja navijača. Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje u gledalištu za gostujuće navijače.Za nerede ili

izgrede,koji se dogode u dijelu igrališta koje je rezervirano za gostujuće navijače,gostujući klub ima
objektivnu odgovornost.
Članak 14.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno točenje alkoholnih pića .
U prostoriji za sastanak pred utakmicu i svlačionicama,te na igralištu,pored terena i u kabinama /za sl.sobe
i pričuvne igrače/ zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.
Članak 15.
Klub je obvezan prijaviti prije početka natjecanja osnovnu i pričuvnu boju dresa. Sve utakmice klub
domaćin igra u osnovnoj boji dresa,a gostujuća momčad dužna se prilagoditi boji dresova.
Ako gostujući klub nema dresove druge boje,domaćin će mu posuditi dresove druge boje,različite od svojih.
Vratar mora nositi dres koji se jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca. Svi igrači koji nastupaju moraju na
zadnjoj strani dresa imati brojeve vidljive boje u odnosu na boju dresa propisane veličine 2ox3ox5 cm,brojevi
dresova su od 1 do 3o.Iste brojeve odgovarajuće veličine na donjem dijelu gaćica. Brojevi na dresovima i
gaćicama moraju se slagati sa brojevima u Zapisniku o utakmici.
Klubovi su obvezni osigurati sportske majice za pričuvne igrače na klupi za pričuve.
Članak 16.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača ,službenih osoba,navijača i svake druge osobe,koja
obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

PRAVO NASTUPA
Članak 17.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači,koji su navršili sedamnaest /17/ godina 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.
Na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti igrači,koji su navršili 16 godina,te s ovjerenim
specijalističkim pregledom. Na utakmici mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno
sposobnim,što mora biti upisano u športsku iskaznicu,ovjerenu potpisom liječnika. Rok valjanosti liječničkog
pregleda je šest/6/mjeseci od dana upisa u športsku iskaznicu. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u športskoj
iskaznici,može nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži,ima kod sebe
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog
igrača i vrijedi petnaest /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. Automatska kazna zabrane igranja nastaje nakon tri opomene.
Članak 18.
Klub je obvezan prvenstvene utakmice igrati sa najboljim sastavom.
Na prvenstvenim utakmicama,klubovi su obvezni započeti utakmicu s najmanje dva /2/ igrača starosti do
dvadeset i dvije /22/godine. Pod igračom starosti do dvadeset i dvije /22/ godine,podrazumijeva se igrač rođen 1.7.
1993. godine i mlađi.
U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do dvadeset i dvije/22/godine može zamijeniti samo igrač
starosti do dvadeset i dvije /22/ godine.
Ukoliko kod zamjene na strani jedne momčadi u igri ostaju najmanje dva /2/igrača starosti do dvadeset i
dvije godine,u prvom poluvremenu igrača do dvadeset dvije/22/ godine može zamijeniti stariji igrač.

Članak 19.
Klub utakmicu može početi sa najmanje sedam /7/igrača. U prvenstvenim i Kup utakmicama može se
izvršiti pet/5/ izmjena igrača.
Članak 20.
U natjecanju ŽNL LS dopušten je nastup najviše dva /2/ igrača strana državljanina.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači, koji imaju dvojno državljanstvo,od kojih je jedno hrvatsko.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 21.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje Delegata,koji zastupa rukovodstvo
natjecanja,kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor utakmice. Povjerenik za natjecanje može za prvenstvene i kup
utakmice odrediti i delegata s viših lista natjecanja.
Delegat je dužan doći na utakmicu najkasnije šezdeset /60/minuta prije početka utakmice.
U službenoj prostoriji organizira sastanak pred utakmicu kojem su obvezni nazočiti:
predstavnici klubova,suci utakmice ,rukovoditelj osiguranja,zapisničar.
U slučaju kada to ocjeni potrebnim,delegat može zatražiti prisustvo pojedinih službi uključenih u
organizaciju utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka za pripremu odigravanja utakmice,koje proizlaze
iz odredbi Pravilnika o NN,Propozicija NS LSŽ,Zakona o javnom okupljanju, te ostalih odluka IO NS LSŽ.
Članak 22.
Delegat je obvezan kompletan Zapisnik i Izvještaj o utakmici sačiniti odmah po završetku utakmice uz
nazočnost predstavnika klubova.
Kompletan Zapisnik u dva /2/ primjerak ,Zapisnik o održanom sastanku pred utakmicu i obračun troškova
sudaca i delegata dostaviti u kancelariju Saveza do dvanaest /12/ sati idućeg dana,kao i kontrolu suđenja. Po jedan
/1/ primjerak Zapisnika i Izvještaja o utakmici delegat uručuje službenim predstavnicima klubova,odmah po
zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan odmah nakon odigrane utakmice telefonski izvijestiti Povjerenika za natjecanje o
rezultatu utakmice i eventualne nepravilnosti ( do petnaest /15 minuta od završetka/.
Delegat je dužan izvršiti i druge radnje, koje mu povjerio Povjerenik za natjecanje.
Članak 23.
Delegat,sudac utakmice i službeni predstavnici klubova,obvezno brinu o pravilnom unošenju podataka u
Zapisnik o utakmici,koji su obvezni svojeručno potpisati. Prvu stranicu Zapisnika, službeni predstavnici klubova
potpisuju prije početka utakmice.
Članak 24.
Delegat koji se pri obavljanju svoje dužnosti nedovoljno zalažu,ne pridržavaju Propozicija,ne provode
zaključke,odluke i upute,te pokažu nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre,biti će izostavljeni u jednom ili
više određivanja za dužnost delegata. U ponovljenom ili težem slučaju,protiv njega će se pokrenuti disciplinski
postupak. Određivanje te izostavljanje ili pokretanje disciplinskog postupka,provodi Povjerenik za natjecanje.
Članak 25.
U zaštitnim kabinama (za službene osobe i pričuvne igrače)za vrijeme utakmice mogu se nalaziti:
-predstavnici klubova s oznakom NS LSŽ
-treneri uz obvezno posjedovanje trenerske licence

-pričuvni /zamjenski/ igrači u sportskoj opremi
-liječnik /zdravstveni djelatnik s oznakom NS LSŽ/
-fizioterapeut s oznakom NS LSŽ
U igralištu s unutarnje strane mogu se nalaziti:
-dodavači lopta

-fotoreporteri s oznakom
-potreban broj redara organa reda, s vidljivim oznakama

SUCI UTAKMICE
Članak 26.
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce sa „A“ /suđenje/,“B“ /pomoćno suđenje/
liste suđenja NL LSŽ.
Članak 27.
Sudac je obvezan u Izvještaj o utakmici unijeti eventualne svoje primjedbe i Izvješće svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u Izvještaj unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene
prije,za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 28.
Suci su obvezni doći na utakmicu šezdeset /6o/minuta prije početka utakmice.
Nogometni suci ne mogu nastupiti kao igrači za klub koji se natječe u ligi u kojoj sude utakmice.
Ukoliko na utakmicu ne dođe određeni delegat ,dužnosti delegata obavljati će glavni sudac utakmice.
Članak 29.
Ako sudac koji je određen za suđenje ne dođe u određeno vrijeme za početak utakmice,utakmicu će suditi
prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska prvog pomoćnog suca,utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac. Ukoliko
na utakmicu ne dođe sudac ni određeni pomoćni suci,klubovi će se sporazumjeti da utakmicu može suditi jedan od
prisutnih sudaca,koji ispunjava uvjete za suđenje. Ako sporazum ne bude postignut,delegat će odlučiti koji će
sudac koji ispunjava uvjete suditi utakmicu,a on će odabrati pomoćnike koji ispunjavaju uvjete.
Sporazum o izboru sudaca mora biti zapisnički utvrđen prije početka utakmice i prilaže se uz Zapisnike o
utakmici.
Članak 30.
Sudac koji u svezi obavljanja svoje dužnosti nedovoljno se zalaže ili ne pridržava, odnosno ne provodi
zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji ne pokaže poznavanje Pravila nogometne igre,biti će izostavljen
u jednom/1/ ili više određivanja /kola/,a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se disciplinski postupak.
Za izostavljanje o obavljanju dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.
Članak 31.
Sudac koji je određen za suđenje utakmice odlučuje da li je teren nepogodan za igru zbog nevremena ili
zbog nečeg drugog što spada u višu silu.

NOGOMETNI TRENERI
Članak 32.
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama,samo ako ima pravovaljanu licencu.
Trener bez licence neće biti upisan u Zapisnik o utakmici,niti će moći biti u kabini za pričuvne igrače ,ni u
ograđenom dijelu igrališta.
Treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.

PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 33.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici s liste licenciranih osoba po Izvršnom
odboru NS LSŽ.
Predstavnik treba imati pismenu punomoć ovjerenu od kluba,doći na utakmicu najkasnije šezdeset
/6o/minuta prije početka utakmice.
Uz punomoć,delegatu na početku sastanka pred utakmicu predaje sastav momčadi /pismeno/i športske
iskaznice igrača i licencu trenera.
Predstavnici klubova neposredno surađuju s delegatom i pružaju potrebnu pomoć, prije za vrijeme i poslije
utakmice.

TEREN ZA IGRU
Članak 34.
Prvenstvene i kup utakmice mogu se igrati samo na terenu, koji je osposobljen za igru. Dimenzije igrališta
su /minimalne 9o x45 metara/. Igrališta trebaju imati Zapisnik o pregledu igrališta / komisija NS LSŽ/ na vidnom
mjestu u prostoriji za sastanke. Ukoliko gostujući klub ima primjedbi na nepravilnosti mjera na igralištu,dužan je
to u pismenom obliku predati sucu utakmice,na sastanku pred utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u Izvještaj o utakmici donijetu odluku o pogodnosti
/nepogodnosti/igrališta.
U slučaju vremenskih nepogoda, uslijed čega je teren nepogodan za igru i nije moguće pripremiti za
nesmetano odigravanje utakmice u zakazani termin, ukoliko postoji suglasnost klubova, pregled terena može se
obaviti dan ili dva prije zakazanog termina od strane predstavnika kluba ili Povjerenika za natjecanje, te donijeti
odluku o promjeni igrališta za odigravanje utakmice ili odgoditi odigravanje utakmice, radi smanjenja nepotrebnih
troškova.

DISCIPLINSKE NADLEŽNOSTI
Članak 35.
Disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi,igrači,suci,treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom
natjecanju odlučuje Disciplinski sudac, na osnovu Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Članak 36.
Utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u roku najkasnije od osam /8/ dana od njihovog odigravanja,
ukoliko nema žalbi.
Ako na utakmicu nije uložena žalba,a ne postoje uvjeti za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0
/p/f/,utakmica se registrira postignutim rezultatom.
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. Registrirana utakmica ne može biti poništena od strane

Povjerenika za natjecanje ,ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja
je konačna,osim u postupku predviđenim Pravilnikom o nogometnom natjecanju.
Ako se u roku petnaest/15/minuta predviđenog za početak utakmice ne pojavi momčad,sudac će priopćiti
kapetanu momčadi koja je nastupila,da se utakmica neće odigrati i to unijeti u Zapisnike i Izvješće o utakmici.
Izuzetno zbog više sile sudac će čekati više ,ali će voditi računa o vidljivosti ili zauzetosti igrališta. Povjerenik
za natjecanje će registrirati utakmicu po službenoj dužnosti 3:0 /p/f/,ukoliko utvrdi da je nedolazak na
utakmicu neopravdan.

ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 37.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje,koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti,preporučenom poštom,ili faksom u roku 48 sati od odigravanja
utakmice. Žalba u zadnja dva/2/ kola najavljuje se u roku dvadeset i četiri /24/ sata od odigrane utakmice.
Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj taksi u roku sedamdeset i dva
/72/ sata od odigrane utakmice. Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik,on se produžava na
prvi slijedeći dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmicu donose se u roku četrnaest /14/dana od dana prijema
žalbe,odnosno dva/2/dana u slučaju žalbe na posljednja dva/2/kola.
Pristojba na žalbu je 800,00 kuna. Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.
Članak 38.
Nenajavljene,neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak,već će biti
odbačene,a utakmica registrirana postignutim rezultatom. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe,uzima se u obzir
datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili
brzojava,datum na telefaks potvrdi o žalbi odaslanoj telefaksom ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 39.
Žalbe na odluku Povjerenika za natjecanje i Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe NS LSŽ u
roku od pet /5/ dana od dana primitka odluke. U izuzetnim slučajevima u posljednja dva/2/kola rok za
podnošenja žalbe je dva/2 dana.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku deset /10/dana,a u skraćenom roku od tri/3/dana.
Odluka komisije za žalbe je konačna. Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom
roku,smatra se da žalba nije usvojena.
Članak 40.
Suspendirana momčad kluba ne može nastupati na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
Članak 41.
Klub koji svojom krivicom ne odigra dvije /2/ utakmice u tijeku natjecateljske godine,smatrat će se da je
odustao od natjecanja.

FINANCIJSKE OBVEZE
Članak 42.
Klubovi podliježu obvezi plaćanja slijedećih troškova:
-članarina za natjecanje prema Odluci IO NS LSŽ
-putne troškove i naknade /takse/ sucima prema Odluci IO NS LSŽ
-putne troškove i naknade /takse/ delegatu prema Odluci IO NS LSŽ

Putne troškove sudaca i delegata klubovi su dužni podmiriti odmah ili na tekući račun,kao i naknade
/takse/najkasnije do prve slijedeće utakmice na žiro račun.
Ukoliko klub ne dokaže da je izvršio svoje obveze prema službenim osobama/suci,delegati/ s prethodne
utakmice kada je bio domaćin,delegat će to upisati u Izvještaj o utakmici,a klub podliježe odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a.

UTVRĐIVANJE PLASMANA KLUBOVA - NAGRADE
Članak 43.
Klub koji pobijedi na utakmici osvaja tri/3/ boda,kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja jedan/1/bod.
Plasman klubova utvrđuje se sukladno Članku 65. Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
Prvoplasirani klub prvenstva dobiva u trajno vlasništvo Pehar NS LSŽ,na kojem se upisuje godina
osvajanja prvenstva. Pehar se klubu predaje na utakmici po izboru kluba.
Momčad koja je najbolja u Fair playu dobiva pehar u trajno vlasništvo, na kojem se upisuje godina
osvajanja.
Članak 44.
Igrač koji postigne najviše golova dobiva priznanje(statua) za najboljeg strijelca.
Prvoplasirani klub ostvaruje pravo sudjelovanja za popunu lige višeg ranga za natjecateljsku godinu
2016./2017.

NATJECANJE MLAĐIH UZRASTA
Članak 45.
Nogometni savez LSŽ organizira natjecanje u kategorijama/pioniri, mlađi pioniri,pionirke,početnici/,sukladno
ovim Propozicijama.
Utakmice se igraju subotom, a momčad Gospić 91 i Otočac igraju nedjeljom (kada je seniorska momčad
domaćin u tom kolu). Izuzetno se mogu odigrati utakmice i drugi dan u tjednu prema odluci Povjerenika za
natjecanje. (članak 4). U kategoriji pioniri i mlađi pioniri u toku utakmice može se zamijeniti 7 igrača.
Natjecanje počinje 13. rujna 2015. godine,a završava zaključno do 22.05. 2016. godine.
Klubovi su obvezni nastupiti sa najmanje dvije /2/ momčadi mlađih uzrasta. Izvršni odbor NS LSŽ može
iznimno odobriti klubu natjecanje bez mlađih uzrasta,ali takav klub se ne može licencirati za viši rang
natjecanja.
Članak 46.
Prvenstvo u natjecanju za kategoriju Pioniri natječu se klubovi: Gospić 91,Nehaj,
Otočac,Novalja,Lika 95,Sokolac,Otočac I.Za odigravanje utakmica primjenjuju se ove Propozicije. Pravo
nastupa imaju igrači rođeni 1.1. 2001. i mlađi. U momčadi mogu nastupiti na utakmici 5 igrača rođeni
1.1.2000. i mlađi. Natjecanje se odigrava dvokružno.
Članak 47.
Prvenstvo u natjecanju u kategoriji Mlađi pioniri i pionirke natječu se klubovi: Gospić 91,Gospić 91 I,ŽNK
Gospić,Nehaj,Novalja,Otočac i Lika 95.
Za odigravanje utakmica primjenjuju se ove propozicije. Pravo nastupa imaju igrači rođeni 1.1.2003.
godine i mlađi. Za ŽNK Gospić 91 pravo nastupa imaju igračice rođene 1.1.2000. i mlađe. Igra se na igralištu
za utakmice seniora. Udarac iz kuta izvodi se s točke na poprečnoj crti i liniji kaznenog prostora, a udarac s
vrata s prednje crte kaznenog prostora, a kazneni udarac sa 11 metara. Natjecanje se odigrava dvokružno.

Članak 48.
Prvenstvo u natjecanju u kategoriji Početnici natječu se klubovi: Gospić 91,Nehaj,
Novalja,Otočac,Sokolac. Pravo nastupa imaju igrači rođeni 1.1. 2005. godine i mlađi.
Natjecanje se odigrava četverokružno.
Članak 49.
Prvenstvene utakmice početnika igraju se na igralištu veličine 50 x 30 metara, odnosno polovine
nogometnog igrališta. Dimenzije vrata su 5 x 2 m i moraju biti stabilno učvršćene da ne postoji mogućnost
prevrtanja. Točka izvođenja kaznenog udarca je 9 metara od linije vrata. Izmjene igrača su „leteće“/mogu
igrači više puta ući i izaći u igru/. Zaleđe ne postoji. Igra se loptom veličine broj 4.Izvođenje auta je
edukativno,igrač ponavlja dok ne baci loptu pravilno. Utakmicu počinje s osam /8/ igrača /7+1/,može se
prijaviti u Zapisnik 18 igrača. Disciplinske mjere ,karton-opomena se ne registrira već se igrač upozorava i
educira. Utakmica se igra 2x20 minuta,odmorom od 5 minuta. Momčad u danu ne može odigrati više od dvije
/2/ utakmice. Momčad može nastupiti sa najmanje pet /5/ igrača.
Članak 50.
Za sve utakmice vode se Zapisnici o utakmici i Izvještaj o utakmice. Utakmice pionira i mlađi pionira vode
se u Comet sustavu. Zapisnik o utakmici za početnike piše se računalom ili na pisaću mašinu.
Članak 51.
Za sve kategorije igrači moraju imati valjane liječničke preglede.
Članak 52.
Utakmice svih uzrasta sudi jedan /1/ sudac.
Članak 53.
Za svaku utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice.
Članak 54.
Prvoplasirani klub u svim kategorijama dobiva u trajno vlasništvo Pehar NS LSŽ na kojem se upisuje
godina osvajanja. U kategoriji početnika tri prvoplasirane momčadi igrači dobivaju medalje. Igrači koji
postignu najviše golova u svojoj kategoriji dobivaju priznanje(statua) za najboljeg strijelca.

TIJELA NATJECANJA
Članak 55.
Tijela natjecanja su:
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Komisija za žalbe
Povjerenik za sigurnost
Članak 56.
Organe iz čl. 56 ovih Propozicija imenuje IO NSŽ za natjecateljsku godinu.
Komisija za žalbe imenuje se na 4 godine.

Članak 57.
Prava i obveze Povjerenika za natjecanje:
ima nadzor nad natjecanjem u ŽNL,
rukovodi natjecanje sukladno propozicijama, Pravilnicima i odlukama,
registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe prvog stupnja,

-

vodi ljestvicu svih vrsta nogometnih natjecanja,
utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,
prati i proučava sustav natjecanja, te predlaže izmjene i dopune,
priprema prijedlog Uputa o vršenju dužnosti delegata, te prati i analizira
njihov rad,
priprema prijedlog za listu delegata,
priprema prijedlog Uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme
odigravanja u suradnji sa Povjerenikom za sigurnost,
određuje delegate za utakmice,
priprema i organizira stručne sastanke delegata,
obavlja i dr. poslove koje mu povjeri IO NSŽ.
obavlja dužnost uz naknadu,
ne može obavljati dužnost delegata na utakmicama ŽNL.

Prava i obveze Povjerenika za suđenje:
priprema akte i odluke u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike,
sudjeluje u pripremi i realizaciji seminara za suce i delegate,
analizira zapisnike sa utakmica i izvješća o suđenju,
pravi listu uspješnih suđenja,
obavlja pregled video kazeta,
najmanje dva puta godišnje izrađuje i daje izvješće o suđenju,
određuje suce za utakmice,
obavlja i druge dužnosti koje mu povjeri IO NSŽ,
obavlja dužnost uz naknadu,
ne može obavljati dužnost delegata na utakmicama ŽNL.
Prava i obveze Disciplinskog suca:
donosi odluke u prvom stupnju o disciplinskim prekršajima klubova, igrača, trenera, sudaca,
delegata i ostalih nogometnih djelatnika sukladno DP HNS-a,
vodi evidenciju javnih opomena,
pokreće disciplinski postupak temeljem prijave i izvješća,
najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće,
obnaša dužnost uz naknadu,
ne može obnašati dužnost delegata na utakmicama ŽNL-e,
prati red tijeka natjecanja i ukoliko utvrdi nepoštivanje propisa i odluka dužan je postupiti po
službenoj dužnosti i zahtijevati poštivanje Odluka i Pravilnika HNS-a;
Prava i obveze Komisije za žalbe:
rješava u drugom stupnju sve žalbe po Pravilniku o NN, Disciplinskom
pravilniku, Pravilniku o registraciji klubova i igrača, kao i po ostalim
Pravilnicima i Odlukama,
Odluke Komisije za žalbe su konačne,
Komisija o svom radu podnosi izvješće IO NSŽ,
nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za
zaštitu pravilnika, Komisiji za propise
broj članova Komisije za žalbe je 5, a rade u Vijeću od 3 člana s tim da u
Vijeću ne mogu sudjelovati predstavnici zainteresiranih klubova
predsjednik Komisije odlučuje o sastavu Vijeća.

Prava i obveze Povjerenika za sigurnost:
Obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmice, a što je definirano u Odluci
o sigurnosti,
surađuje sa rukovoditeljima osiguranja u klubovima
najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće IO NSŽ s prijedlozima
eventualnih novih mjera za uspješniji rad.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 58.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NS LSŽ.
Članak 59.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama ,vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima
HNS-a te ostali Propisi i Odluke HNS, NS LSŽ.
Članak 60.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja,a primjenjivati će se danom objave u Službenom glasilu
NS LSŽ /Bilten/.

Predsjednik:
Marijan Kustić

Broj: 220/2015.
Gospić,20.08.2015.

PAROVI I SATNICA JESENSKOG DIJELA PRVENSTVA - NS LSŽ
NATJECATELJSKA GODINA 2015/2016. – SENIORI
1. KOLO-13.09. nedjelja 16.00 h
Žabica:
VELEBIT
- PLITVICE
Gospić:
GOSPIĆ 91
- LIKA 95(12.09.,sub)
Brinje:
SOKOLAC
- GACKA 1925
Novalja:
NOVALJA
- BUNJ.GAVRAN
Slobodan:
PERUŠIĆ

2. KOLO – 20.09. nedjelja 16.00 h
Sinac:
GACKA 1925 - NOVALJA
Korenica: LIKA 95
- SOKOLAC
Mukinje: PLITVICE
- GOSPIĆ 91
Perušić:
PERUŠIĆ
- VELEBIT
Slobodan:
BUNJEVAC-GAVRAN

3. KOLO – 27.09. nedjelja 16.00 h
Gospić:
GOSPIĆ 91
- PERUŠIĆ(26.09.,sub)
Brinje:
SOKOLAC
- PLITVICE
Novalja:
NOVALJA
- LIKA 95
K.Put:
BUNJ.GAVR.
- GACKA 1925
Slobodan:
VELEBIT

4. KOLO – 04.10. nedjelja 15.30 h
Korenica: LIKA 95
- BUNJ.GAVRAN
Mukinje: PLITVICE
- NOVALJA
Perušić:
PERUŠIĆ
- SOKOLAC
Žabica:
VELEBIT
- GOSPIĆ 91
Slobodan:
GACKA 1925

5. KOLO 11.10. nedjelja 15.30 h
Brinje:
SOKOLAC
- VELEBIT
Novalja:
NOVALJA
- PERUŠIĆ
K.Put:
BUNJ.GAVR. - PLITVICE
Sinac:
GACKA 1925 - LIKA 95
Slobodan:
GOSPIĆ 91

6. KOLO 18.10. nedjelja 15.00 h
Mukinje: PLITVICE
- GACKA 1925
Perušić:
PERUŠIĆ
- BUNJ.GAVRAN
Žabica:
VELEBIT
- NOVALJA
Gospić:
GOSPIĆ 91
- SOKOLAC(17.10.,sub)
Slobodan:
LIKA 95

7. KOLO-25.10. nedjelja 15.00 h
Novalja:
NOVALJA
- GOSPIĆ 91
K.Put:
BUNJ.GAVR. - VELEBIT
Sinac:
GACKA 1925 - PERUŠIĆ
Korenica:
LIKA 95
- PLITVICE
Slobodan:
SOKOLAC

8. KOLO – 31.10. subota 14.00 h
Perušić:
PERUŠIĆ
- LIKA 95
Žabica:
VELEBIT
- GACKA 1925
Gospić:
GOSPIĆ 91
- BUNJ.GAVRAN
Brinje:
SOKOLAC
- NOVALJA
Slobodan:
PLITVICE

9. KOLO - 08.11. nedjelja 14.00 h
K.put:
BUNJ.GAV.
SOKOLAC
Sinac:
GACKA 1925 GOSPIĆ 91
Korenica: LIKA 95
VELEBIT
Mukinje: PLITVICE
PERUŠIĆ
Slobodan:
NOVALJA

PAROVI I SATNICA JESENSKOG DIJELA PRVENSTVA - NS LSŽ
NATJECATELJSKA GODINA 2015./2016. – PIONIRI
(01.01.2001. g. i mlađi,5 igrača rođ. poslije 1.1.2000.)

1. KOLO-12.09. subota
Korenica:
LIKA 95
- NEHAJ
Otočac:
OTOČAC
- OTOČAC I
Brinje:
SOKOLAC
- GOSPIĆ 91
Slobodan:
NOVALJA

Otočac:
Brinje:
Gospić:
Slobodan:

3. KOLO-26.09. subota
OTOČAC
- NOVALJA
SOKOLAC
- NEHAJ
GOSPIĆ 91
- OTOČAC I
LIKA 95

Brinje:
Gospić:
Otočac:
Slobodan:

5. KOLO-10.10. subota
SOKOLAC
- LIKA 95
GOSPIĆ 91
- NOVALJA
OTOČAC I
- NEHAJ
OTOČAC

7. KOLO-24.10. subota
Gospić:
GOSPIĆ 91
- OTOČAC
Otočac:
OTOČAC I
- LIKA 95
Senj:
NEHAJ
- NOVALJA
Slobodan:
SOKOLAC

-13.09.ned

-27.09.ned

2. KOLO – 19.09. subota
Otočac:
OTOČAC I
- SOKOLAC
Senj:
NEHAJ
- OTOČAC
Novalja:
NOVALJA
- LIKA 95
Slobodan:
GOSPIĆ 91

Senj:
Novalja:
Korenica:
Slobodan:

4. KOLO – 03.10. subota
NEHAJ
- GOSPIĆ 91
NOVALJA
- SOKOLAC
LIKA 95
- OTOČAC
OTOČAC I

Novalja:
Korenica:
Otočac:
Slobodan:

6. KOLO – 17.10. subota
NOVALJA
- OTOČAC I
LIKA 95
- GOSPIĆ 91
OTOČAC
- SOKOLAC
NEHAJ

-20.09.ned

18.10.ned.

PAROVI I SATNICA JESENSKOG PRVENSTVA - NS LSŽ
NATJECATELJSKA GODINA 2015./2016. – MLAĐI PIONIRI
(01.01.2003.,ŽENSKA MOMČAD 1.1.2000. I MLAĐI)

1. KOLO - 12.09. subota
Perušić:
PERUŠIĆ
- NEHAJ
Otočac:
OTOČAC
- GOSPIĆ 91 I
Gospić:
ŽNK GOSPIĆ 91
GOSPIĆ 91
Slobodan:
NOVALJA
3. KOLO - 26.09. subota
Otočac:
OTOČAC
- NOVALJA
Gospić:
ŽNK GOSPIĆ 91 - NEHAJ
Gospić:
GOSPIĆ 91
GOSPIĆ 91 I
Slobodan:
PERUŠIĆ
5. KOLO - 10.10. subota
Gospić:
ŽNK GOSPIĆ 91 - PERUŠIĆ
Gospić:
GOSPIĆ 91
- NOVALJA
Gospić:
GOSPIĆ 91 I
NEHAJ
Slobodan:
OTOČAC
7. KOLO - 24.10. subota
Gospić:
GOSPIĆ 91
- OTOČAC
Gospić:
GOSPIĆ 91 I
- PERUŠIĆ
Senj:
NEHAJ
NOVALJA
Slobodan:
ŽNK GOSPIĆ 91

-13.09.ned.

2. KOLO – 19.09. subota
Gospić:
GOSPIĆ 91 I
- ŽNK GOSPIĆ 91
Senj:
NEHAJ
- OTOČAC
Novalja:
NOVALJA
PERUŠIĆ
Slobodan:
GOSPIĆ 91

-27.09.ned.
-27.09.ned.

4. KOLO – 03.10. subota
Senj:
NEHAJ
- GOSPIĆ 91
Novalja:
NOVALJA
- ŽNK GOSPIĆ 91
Perušić:
PERUŠIĆ
OTOČAC
Slobodan:
GOSPIĆ 91 I
6. KOLO – 17.10. subota
Novalja:
NOVALJA
- GOSPIĆ 91 I
Perušić:
PERUŠIĆ
- GOSPIĆ 91
Otočac:
OTOČAC
ŽNK GOSPIĆ 91
Slobodan:
NEHAJ

.

18.10.ned.

PAROVI PROLJETNOG DIJELA PRVENSTVA - NS LSŽ
NATJECATELJSKA GODINA 2015/2016. – POČETNICI
(1.1.2005.I MLAĐI)

Otočac:
Brinje:
Slobodan:

12.09. subota
OTOČAC
- NEHAJ (4)
SOKOLAC
- GOSPIĆ 91(3)
NOVALJA

26.09. subota
Otočac:
OTOČAC
- NOVALJA (3)
Brinje:
SOKOLAC
- NEHAJ (5)
Slobodan:
GOSPIĆ 91

Gospić:
Otočac:
Slobodan:

10.10. subota
GOSPIĆ 91
- NOVALJA (5)
OTOČAC
- SOKOLAC (1)
NEHAJ

24.10. subota
Gospić:
GOSPIĆ 91
- OTOČAC (2)
Senj:
NEHAJ
- NOVALJA (2)
Slobodan:
SOKOLAC
07.11. subota
Brinje:
SOKOLAC
- OTOČAC (6)
Gospić:
GOSPIĆ 91
- NEHAJ (6)
Slobodan:
NOVALJA

-13.09.ned.

Senj:
Novalja:
Slobodan:

19.09. subota
NEHAJ
- OTOČAC (9)
NOVALJA
- GOSPIĆ 91(10)
SOKOLAC

Senj:
Novalja:
Slobodan:

03.10. subota
NEHAJ
- GOSPIĆ 91 (1)
NOVALJA
- SOKOLAC (4)
OTOČAC

Novalja:
Senj:
Slobodan:

17.10. subota
NOVALJA
- OTOČAC (8)
NEHAJ
- SOKOLAC(10)
GOSPIĆ 91

Otočac:
Novalja:
Slobodan:

31.10. subota
OTOČAC
- GOSPIĆ 91 (7)
NOVALJA
- NEHAJ (7)
SOKOLAC

Gospić:
Brinje:
Slobodan:

14.11. subota
GOSPIĆ 91
- SOKOLAC (8)
SOKOLAC
- NOVALJA (9)
OTOČAC,NEHAJ

-26.09.

OBAVIJEST DISCIPLINSKOG SUCA
Temeljem čl.21.st 11. DP HNS-a ako igrač nije izdržao kaznu u prošloj sezoni, istu će izdržati u slijedećoj sezoni i u
slučaju prelaska u dugi klub. Klubovi su obavezni voditi evidenciju kazni, te će isti biti odgovorni ukoliko utakmicu odigra
igrač pod suspenzijom.
Igrači koji su prošlu sezonu završili sa jednom ili dvije opomene (žuti kartoni), isti se brišu.
Upozoravaju se klubovi da su financijske obaveze dužni podmirivati u zakonskom roku. Također, naknade službenim
osobama su dužni podmirivati najkasnije do odigravanja slijedećeg kola. U protivnom, temeljem čl. 93. točka 2. i 3. klubu će
se izreći novčana kazna.
Upozoravaju se službene osobe (suci i delegati) da su za isplatu eventualnog dugovanja kluba (naknada i putni troškovi)
dužni podnijeti prijavu prema propisanom obrascu nakon isteka 10 dana od dana odigravanja utakmice. Prijava se podnosi
Nogometnom savezu LSŽ. Na temelju dostavljene prijave, klubu će se izreći disciplinska mjera suspenzija (čl.139.st.2. DP
HNS-a).

Disciplinski sudac:
Darko Banić, v.r

Datum: 26.08.2015 Vrijeme: 07:48:04 CEST Ispisao: Darko Banić (11377)

Analyticom COMET

Neodrađene suspenzije - seniori
Organizacija: (53) ŽNS Ličko Senjski
Natjecanje: ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 14/15 - 2014/2015
UKUPNO REZULTATA: 6

Igrač

Broj

Tip

Klub

Za odraditi

Petrlić Marko

Igrač

NK "Perušić"

2

Burzić Antonio

Igrač

Sokolac

1

3 Hodak Antonio

Igrač

NK "Plitvice"

1

3 Štimac Ivan

Igrač

Velebit

1

3 Bublić Valentino

Igrač

Sokolac

1

3 Blažanin Marko

Igrač

Sokolac

1

Neodrađene suspenzije - pioniri
Organizacija: (53) ŽNS Ličko Senjski
Natjecanje: ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 14/15 - 2014/2015
UKUPNO REZULTATA: 2

Igrač

Broj

Tip

Klub

Za odraditi

Delač Marin

Igrač

NK "Perušić"

1

Lopac Zvonimir

Igrač

Nehaj

1

Neodrađene suspenzije – ml. pioniri
Organizacija: (53) ŽNS Ličko Senjski
Natjecanje: ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 14/15 - 2014/2015
UKUPNO REZULTATA: 1

Igrač
3 Matejčić Leonard

Broj

Tip

Klub

Igrač

Lika 95

Za odraditi
1

ŽNS LIČKO SENJSKI

SJEDNICA 07.08.2015
NK "NK "OTOČAC"" OTOČAC
Igor Burić (BUNJEVAC-GAVRAN Krivi Put)
Filip Kostelac (Gacka 1925 Sinac)
Ivica Lavrnja (Gacka 1925 Sinac)
Lucijan Tomac (Nehaj Senj)

Članak

SJEDNICA 14.08.2015
NK "NK "OTOČAC"" OTOČAC
Matija Ostović (Croatia Lički Osik)
NK "BUNJEVAC-GAVRAN" KRIVI PUT
Tomislav Milaković (Sokolac Brinje)
NK "GOSPIĆ 91" GOSPIĆ
Josip Rukavina (Croatia Lički Osik)

Članak

SJEDNICA 21.08.2015
NK "BUNJEVAC-GAVRAN" KRIVI PUT
Maurizio Lončarić (Nehaj Senj)
NK "NEHAJ" SENJ
Božo Bulat
Andrej Nekić
Aldo Nađ
Marko Biondić
Luka Jovanović
Luka RUPČIĆ
Luka Peričić (RNK Split s.d.d. Split)
Sebastian Babić (HNK Orijent 1919 Rijeka)
ADRIAN MIŠKULIN
NK "NK "PERUŠIĆ"" PERUŠIĆ
Domagoj Pocrnić (NK "Otočac" Otočac)
Mile Rukavina (Croatia Lički Osik)
Josip Ratković (Croatia Lički Osik)

Članak

BRISANJA IGRAČA

SJEDNICA 14.08.2015
NK "NOVALJA" NOVALJA
Ante Đuranović, jer odlazi na područje drugog saveza.
NK "NEHAJ" SENJ
Domagoj Pejanović, jer odlazi na područje drugog saveza.
Sanjin Krmpotić, jer odlazi na područje drugog saveza.
Marko Tomljanović, jer odlazi na područje drugog saveza.
SJEDNICA 18.08.2015
NK "NEHAJ" SENJ
Donat Tomljanović, jer odlazi na područje drugog saveza.
SJEDNICA 24.08.2015
NK "LIKA 95" KORENICA
Danijel Matovina, jer odlazi na područje drugog saveza.
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