
Bosna   i   Hercegovina 
Federacija   Bosne   i   Hercegovine 
ŽUPANIJA   ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINSKI   NAČELNIK   GRUDE 
Natjecateljsko   povjerenstvo 
Broj:02-40-1160/17-1 
Grude,   11.   srpnja   2017.   godine 
 
 
 

                               PROPOZICIJE 
 

Natjecanja   u   Malonogometnoj   ligi   Mjesnih   zajednica 
Općine   Grude   2017.   godine 

 
Članak   1. 

 
Ovim   propozicijama   utvrđuju   se   način   i   postupak   provođenja   natjecanja   u 

Malonogometnoj   ligi   Mjesnih   zajednica   Općine   Grude   2017.   godine. 
 
 

Članak   2. 
 

Natjecanje   M.Z.   u   malom   nogometu   održa�   će   se   u   mjesecu   srpnju-kolovozu 
2016.   godine,   a   u   organizaciji   Općinskog   načelnika   Grude-Natjecateljskog   povjerenstva. 

 
Članak   3. 

 
Na   natjecanju   imaju   pravo   sudjelovanja   registrirane   M.Z.   u   općini   Grude.   Svaka 

M.Z.   prijavljuje   po   jednu   ekipu,   izuzev   ako   se   na   sastanku   predstavnika   svih   M.Z.   odluči 
da   veće   M.Z.   mogu   prijavi�   više   ekipa. 

 
Članak   4. 

 
Natjecanjem   rukovodi   Natjecateljsko   povjerenstvo   imenovano   od   općinskog 

načelnika   i   od   strane   Zbora   predstavnika   prijavljenih   M.Z. 
   Natjecateljsko      povjerenstvo   vrši   prijavu   ekipa,   određuje   nositelje   skupina   i 

raspored   natjecanja   skupa   s   predstavnicima   ekipa.   Natjecateljsko      povjerenstvo   određuje 
suce   za   natjecanje,   odlučuje   po   Žalbama   natjecateljskog   karaktera.   Odluke      Povjerenstva 
su   konačne. 

 
 

 



 
OBVEZE   M.Z.   I   ORGANIZACIJA   UTAKMICA 

 
Članak   5. 

 
Sve   momčadi   koje   sudjeluju   u   natjecanju   u   malom   nogometu   M.Z.,   obvezni   su 

dostavi�   Natjecateljskom      povjerenstvu   popis   od   maksimalno   14   igrača   do   početka 
natjecanja.   Popis   igrača   mora   bi�   ovjeren      od   službenog   predstavnika      M.Z.   Popis 
prijavljenih      igrača   se   ne   može   mijenja�   ni�   dopunjava�   kada   započne   natjecanje. 

 
Članak   6. 

 
Natjecanje   će   se   održa�   na   igralištu   ispred   Srednje   škole   Grude 
 

Članak   7. 
 

Utvrđeni   raspored   natjecanja   ne   može   se   mijenja�,   osim   uz   suglasnost 
Natjecateljskog   povjerenstva. 

 
Članak   8. 

 
Momčad   domaćina   je   obvezna   u   skladu   s   ovim   propozicijama   pripremi�   i 

organizira�   utakmicu,   a   prema   preporukama   natjecateljskog   povjerenstva. 
Svaka   momčad   obvezatna   je   na   utakmicu   doći   najkasnije   45   minuta   prije 

zakazanog   početka   utakmice   i   nastupi�   u   najboljem   sastavu.   Momčad   domaćina   obvezna 
je   sudcu   utakmice   pruži�   svu   potrebitu   pomoć.   Zapisnik   se   sastavlja   prije   početka 
utakmice   uz   nazočnost   predstavnika   ekipa.   Zapisnik   potpisuju   predstavnici   ekipa   i   sudac. 

 
 

 
Članak   9. 

 
Maksimalan   broj   igrača   koji   se   mogu   prijavi�   za   pojedinu   utakmicu   je   12. 

 
 
 

NATJECATELJSKI   DIO 
 

Članak   10. 
 

Natjecanje   će   se   odvija�   po   pravilima   malog   nogometa   i   ovim   propozicijama. 
 

 
 
 



Članak   11. 
 

Natjecanje   će   se   odvija�   u   2   djela.   Prvi   dio   će   se   odvija�   po   skupinama,   s   �m   da 
se   nositelji   skupina   određuju   na   temelju   prošlogodišnjeg      plasmana,   formiraju   se   3 
skupine   od   po   6      ekipa,   i   ovaj   dio   natjecanja   odvija   se   po   jednokružnom   sustavu.   U   drugi 
dio   natjecanja   plasiraju   se   po   2   prvoplasirane   ekipe   iz   3   grupe   i   još   dvije   najbolje 
trećeplasirane   ekipe   sukladno   malonogometnim   FUTSAL   pravilima.  

U   drugom   dijelu   natjecanja   četr�inale,polufinale,   i   finale   igra   se   na   ispadanje.  
Pobjednici   polufinala   razigravaju   za   I.   mjesto,poraženi   za   III.   Mjesto. 
 

Članak   12. 
 

Plasman   momčadi   u   prvom   krugu   natjecanja   utvrđuje   se   na   osnovu   slijedećih 
kriterija: 

1.Ako   dvije   momčadi   unutar   skupine   imaju   jednak   broj   bodova   plasman   će   se 
odredi�   na   temelju   slijedećih   kriterija: 
-   ukupna   gol   razlika 
-   zbroja   više   pos�gnu�h   bodova 
-   međusobni   susret 
-   ždrijeb. 
 

 
Članak   13. 

 
Utakmice   se   igraju   dva   puta   po   20   minuta.   Vrijeme   se   stopira   samo   po   sudačkom 
dopuštenju.   Pobjeda   u   utakmici   donosi   3   boda,   a   neodlučeni   rezultat   1   bod. 
 

PRAVO   NASTUPA   IGRAČA   NA   UTAKMICI 
 

Članak   14. 
 

    Na   utakmicama   pravo   nastupa   imaju   igrači   s   prebivalištem   u   općini   Grude/CIPS   izdat   od 

PS   Grude   ili   Putovnice   RH   s   adresom   iz   općine   Grude.Pravo   nastupa   za   pojedinu   MZ 
imaju   igrači   s   prebivalištem   u   toj   MZ   i   po   podrijetlu   samo   po   ocu   iz   te   MZ.       T akođer 
pravo   nastupa   imaju   igrači   koji   ne   udovoljavaju   ovim      kriterijima   ,   a      do   sada   su   nastupali 
za   određenu   mjesnu   zajednicu,   te   ubuduće   mogu      nastupati   isključivo   za   onu   mjesnu 
zajednicu   za   koju   su   do   sada   nastupali. 
            Nastupom   za   određenu   MZ   u   MNL   2011   god.   u   skladu   sa   Propozicijama  
Natjecanja   igrač   se   pravom   nastupa   trajno   opredjeljuje   za   tu   MZ,   ovo   pravilo   vrijedi   za 
natjecateljsku   sezonu   20017   godinu. 
 

 
 
 



Nastupom   za   određenu   MZ   u   MNL   2017.   god.   u   skladu   sa   Propozicijama  
natjecanja   igrač   sa   pravom   nastupa   trajno   se   opredjeljuje   za   tu   MZ.   Ukoliko   igrač 
koji   se   trajno   opredijelio   za   određenu   MZ   želi   promijeniti   sredinu   –   odnosno   steći 
pravo   nastupa   za   drugu   MZ,   isto   pravo   može   steći   nakon   pauziranja   jedne   (1) 
natjecateljske   sezone   MNL   MZ.  
 

 
ZAVRŠNE   ODREDBE 

 
Članak   15. 

 
Ove   propozicije   za   natjecanje   donosi   Natjecateljsko   povjerenstvo.   Za   sve   što   nije 
predviđeno   ovim   propozicijama   važe   odredbe   općeg   pravilnika   o   nogometnim 
natjecanjima,   Disciplinskog   pravilnika   i   ostalih   akata   NS   BiH. 
Izmjene   i   dopune   ovih   propozicija   vrše   se   po   istom   postupku   kao   i   njihovo 
donošenje. 
 

Članak   16. 
 

Propozicije   stupaju   na   snagu   danom   donošenja,   Natjecateljsko   povjerenstvo 
dužno   je   po   jedan   primjerak   propozicija   uruči�   predstavnicima   ekipa   koje   su   se 
prijavile   za   ovogodišnje   natjecanje. 
 
 

 
 
 
 
Natjecateljsko   povjerenstvo 

 
 
 
U   Grudama,   10.   srpnja   2017.   god.  
 

 
 


