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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
 
 Broj: 473/2019        Pula,  24.07.2019.  
 

 

 
BILTEN   

 
br. 3. 

 
Natjecateljska godina 2019./2020. 

 
 

S  A  D  R  Ž  A  J 
 

- Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Izvršnog odbora NSŽI 
- Poslovnik o sastavu, djelokrugu i načinu rada Komisije nogometnih sudaca 
- Odluka o imenovanja pravnih i stalnih radnih tijela Izvršnog odbora NSŽI 
- Propozicije natjecanja 1. ŽNLI, 2. ŽNLI, 3. ŽNLI 
- Propozicije natjecanja Četvrte nogometne lige NS Rijeka 
- Natječaj za nove delegate 
- Zapisnik Komisije za registraciju klubova i igrača 
- Obavijest klubovima o prijelaznom roku 

 
 
                                            

 Klubovima 

 Povjerenicima natjecanja 

 Povjereniku suđenja 

 Disciplinskim sucima 

 Nogometnim središtima 

 Sredstvima javnog informiranja 
 
 

Službeno glasilo Nogometnog saveza županije Istarske 
Uredio: Branko Ivetić 

 
Marsovo polje 6, PP 98 - 52100 PULA   

OIB: 14116426555  IBAN: HR8523800061132000371 
Centrala 052/223-856   Tajnik  052/217-154  Fax 052/382-328 

www.nszi.hr             e-mail: nogometzi@inet.hr 
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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 2. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 22.07.2019. / ponedjeljak / održane u Vinežu sa 
početkom u 19,00 sati. 

koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br. 3. od 23.07.2019. godine 

     Cjeloviti Zapisnik nalazi se u spisu br. 468/2019. 

 

PRISUTNI: Raić Sudar, Žiković, Fornažar, Blašković, Mihovilović, Černjul i Brgić 
 
ODSUTNI: Modrušan i Barbo 
 
OSTALI: Ivetić, Fonović, Prodan i Vidulin – novinar Glasa Istre 
 

- Donosi se odluka o prihvaćanju dnevnog reda za 2. sjednicu Izvršnog odbora. 

- Prihvaća se zapisnik sa  sa 1. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 11.06.2019. 
godine u Puli. 

- Donosi se odluka o izmjeni Poslovnika o sastavu, djelokrugu i načinu rada Komisije 
nogometnih sudaca. 

- Donosi se odluka o imenovanja pravnih i stalnih radnih tijela Izvršnog odbora NSŽI. 

- Donosi se odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu i vrednovanje Poziva za 
sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. 
godini. 

- Donosi se odluka o prihvaćanju Propozicija natjecanja seniora 1. ŽNLI, 2. ŽNLI,  3. ŽNLI  i 4. 
NL NS Rijeka za natjecateljsku godinu 2019/2020. 

- Donosi se odluka o održavanju edukativno razvojnog kampa NSŽI u Ravnoj Gori. 

- Donosi se odluka o prijemu NK Peroj u privremeno članstvo NSŽI. 

- Donosi se odluka o imenovanju Enca Zohila za poslove licenciranje trenera momčadi u 
natjecanjima kojima rukovodi NSŽI za natjecateljsku godinu 2019/2020. 

- Donosi se odluka o otvaranju natječaja za nove delegate 

- Donosi se odluka o obaveznom testiranju delegata za  radu u Comet sustavu. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Broj:  468-1/2019        Pula,  23.07.2019. 

 
  Na temelju čl. 39 Statuta NSŽI, sukladno Pravilniku o sucima, suđenju i sudačkim 

instruktorima HNS-a , Izvršni odbor NSŽI sjednici održanoj 23.04.2009. godine, donio je  odlukom broj 
380/2009. , na sjednici održanoj 06.02.2013. izmijenio je odlukom broj 193/2013., te na sjednici 
održanoj 07.07.2015. izmijenio je odlukom broj 774-5/2015 i na sjednici održanoj 22.07.2019. izmijenio 
je i donio  

 
P O S L O V N I K 

o sastavu, djelokrugu i načinu rada Komisije nogometnih sudaca 
( pročišćeni tekst ) 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Komisija nogometnih sudaca i sudačkih instruktora – kontrolora  ( u daljem tekstu KNS ) je 

stalno tijelo Izvršnog odbora NSŽI-e koja u sastavu ima predsjednika, zamjenika i 3 /tri/ člana. 
 

Članak 2. 
Izvršni odbor imenuje predsjednika  i članove KNS.  
Kandidati za članove KNS moraju biti osobe sa prepoznatljivim djelovanjem u sudačkoj 

organizaciji i tijelima NSŽI-e, najmanje pet godina. 
U  KNS mogu se imenovati i aktivni nogometni suci, ali oni ne mogu suditi utakmice u 

nadležnosti NSŽI. 
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Članak 3. 
 Mandat KNS-a traje četiri godine, odnosno za vrijeme trajanja mandata Izvršnog odbora NSŽI-
e, a može prestati i ranije opozivom ili ostavkom predsjednika. 
 

Članak 4. 
OSNOVNE ZADAĆE  KNS  SU : 
1. da optimalno osigurava kvalitetne sudačke kadrove za potrebe NSŽI-e 
2. da stalno potiče školovanje i organizira ispite za zvanje nogometnog suca iz redova igrača i 

športskih djelatnika 
3. da programski organizira stručno usavršavanje i predlaganje sudaca, sudačkih instruktora – 

kontrolora za napredovanje u viša zvanja 
4. da uredno sudjeluje u sustavu natjecanja NSŽI-e a naročito kod predlaganja lista sudaca i 

praćenja uspješnosti suđenja, te predlaganja u vodstva natjecanja iz redova sudaca 
5. da redovito i neposredno surađuje, te koordinira svoje djelovanje sa stalnim tijelima Izvršnog 

odbora NSŽI-e, napose sa Stručnom komisijom, Komisijom za natjecanje, Komisijom za propise  i 
Komisijom nogometnih trenera 

6. da prati, analizira, usklađuje i nadzire rad KNS – a u Nogometnim središtima i o tome redovito 
izvještava Izvršni odbor NS-a i NSŽI-e, 

7. da surađuje s KNS drugih ŽNS-a i KNS-a Izvršnog odbora HNS-a 
 

Članak 5. 
Komisija ima prava i dužnosti : 
8. da predlaže dio programske orijentacije NSŽI-e koji se odnosi na unapređenje i razvoj suđenja i 

sudačkog kadra 
9. da donosi godišnji plan rada, te sudjeluje u osiguravanju novčanih i materijalnih sredstava za 

realizaciju plana rada 
10. najmanje dva puta godišnje analizira stanje sudačkog kadra u NSŽI-e i predlaže odluke za 

ostvarivanje aktualnih zadaća 
11. organizira školovanje putem tečajeva za nogometne suce i u svezi s time imenuje Povjerenstvo za 

provođenje ispita i proglašava nogometnim sucem one kandidate koji su uspješno položili 
teoretski i praktični dio ispita 

12. izdaje rješenja – uvjerenja za napredovanje iz zvanja sudac pripravnik u nogometni sudac 4. 
skupine 

13. pomaže i nadzire školovanje i edukaciju sudaca u Nogometnim središtima i o rezultatima 
izvještava Izvršni odbor NS-a i NSŽI-e 

14. dva puta godišnje obavlja kategorizaciju sudaca i predlaže KNS Izvršnog odbora HNS-a kandidate 
za nogometne suce određene skupine 

15. stručno usavršavanje sudaca i sudačkih instruktora provodi putem: 

 stručnih sastanaka i seminara za sve suce sa područja NSŽI-e , razvrstanih prema skupinama 
i listama suđenja 

 provjere teorijskog znanja koju obavlja komisija od tri člana, testiranjem , usmenim ispitom ili 
kombinirano 

 stručno usavršavanje sudaca i sudačkih instruktora obavlja se prema potrebi , ali ne manje od 
dva puta godišnje 

16. edukaciju iz Pravila nogometne igre i drugih propisa, kao i tjelesnu pripremu sudaca            
provode KNS iz Nogometnih središta sukladno planu ispita na razini NSŽI 

17. planski i edukativno sudjeluje u edukaciji igrača i športskih djelatnika u nogometnim klubovima iz 
Pravila nogometne igre i aktualnih tema suđenja određenog stupnja natjecanja  

18. predlaže liste sudaca za suđenje na prvenstvenim utakmicama liga koje organizira i vodi NSŽI-e i 
Nogometna središta, sukladno Propozicijama za natjecanje 

19. predlaže liste sudaca za suđenje na I, II, III i IV Hrvatskoj nogometnoj ligi , te prati usvajanje lista 
na Izvršnom odboru HNS-a i o tome izvještava Izvršni odbor NSŽI-e 

20. predlaže listu za savezne nogometne instruktore i kontrolore, te utvrđuje listu instruktora iz svoje 
nadležnosti 

21. sudjeluje u organiziranju kontrola suđenja, prati uspješnost suđenja na kontrolnim utakmicama 
22. daje prijedlog za Povjerenika za suđenje liga koje vodi NSŽI-e i Nogometna središta 
23. ako je Povjerenik za suđenje ujedno i aktivni sudac, isti ne može suditi lige koje delegira 
24. predlaže Izvršnom odboru NSŽI-e način određivanja sudaca sukladno čl. 26 do 30. Pravilnika o 

sucima, suđenju i sudačkim instruktorima HNS-a 
25. predlaže Odluku o zasebnoj ili zajedničkoj listi te Uvjete za uvrštavanje nogometnih sudaca na 

liste za suđenje i pomoćno suđenje koje vodi NSŽI-e 
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26. predlaže Upute o uvjetima, načinu i postupku određivanja sudaca, praćenju i analizi suđenja te 
rangiranju sudaca, koje donosi Izvršni odbor NSŽI  

27. daje stručno mišljenje u povodu primjedaba i žalbi na suđenje, a obavezno kad se radi o 
materijalnoj povredi PNI 

28. predlaže visinu naknada za suđenje na prvenstvenim utakmicama  i drugim utakmicama koja 
organizira NSŽI-e i Nogometna središta, kao i visinu naknada za obavljanje drugih poslova u svezi 
sa suđenjem i realizacijom plana rada KNS 

29. vodi evidenciju i kartoteku sudaca , sudačkih instruktora – kontrolora, te svih dužnosnika sudačkih 
zvanja na području NSŽI-e i Nogometnih središta, prema jedinstvenom upitniku podataka 

30. podnosi dva puta godišnje Izvješće o svom radu Izvršnom odboru NSŽI-e 
31. predlaže izmjene i dopune ovog Poslovnika 
32. obavlja i druge poslove koje odredi ili povjeri Izvršni odbor NSŽI-e 
 
NAČIN RADA    

Članak 6. 
KNS o pitanjima iz svog djelokruga rada odlučuje na sjednicama. 

            Sjednice se održavaju prema potrebi ali najmanje jednom u dva mjeseca, sukladno 
godišnjem planu rada. 

            Sjednice saziva ili njima predsjedava predsjednik, a u njegovoj spriječenosti zamjenik 
predsjednika KNS. Sjednicu po ukazanoj potrebi može sazvati i predsjednik Izvršnog odbora NSŽI-e ili 
osoba koju on ovlasti. 
                       KNS pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovine svih članova, a 
odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova. 

Odluke se donose javnim glasovanjem a može i tajnim ako se tako odluči. 
 

Članak 7. 
Rad sjednica je javan. 
O sazivu sjednice obvezno se izvješćuje predsjednik Izvršnog odbora NSŽI-e. 

            Na sjednice se mogu pozivati suci , sudački instruktori , predstavnici KNS iz 
Nogometnih središta, kao i članovi stalnih tijela Izvršnog odbora NSŽI-e radi razmatranja određenih 
pitanja , ali oni ne mogu sudjelovati o odlučivanju. 

 
Članak 8. 

            Predsjednici radnih tijela koje imenuje KNS, te povjerenici za suđenje liga koja vodi 
NSŽI- i Nogometnih središta kada podnose izvješće o svome radu obavezni su prisustvovati 
sjednicama i na upit članova KNS davati potrebna obrazloženja. 

 
Članak 9. 

             Ako se ukaže potreba , predsjednik KNS može s predsjednikom drugog stalnog tijela 
Izvršnog odbora NSŽI-e sazvati održavanje zajedničke sjednice oba tijela radi međusobnog 
informiranja ili razmatranja određene problematike, s time da svako tijelo o razmatranim pitanjima 
odvojeno odlučuje. 

Članak 10. 
             Predsjednik KNS može predložiti pojedinom Izvršnom odboru Nogometnog središta 

da se održi zajednička sjednica s KNS Nogometnog središta po određenom pitanju. U slučaju da 
Izvršni odbor Nogometnog središta ne prihvati prijedlog KNS, konačnu odluku o sazivanju sjednice 
donosi Izvršni odbor NSŽI-e. 
 
PREDSJEDNIK 

Članak 11. 
Predsjednik KNS ima prava i obveze : 

33. saziva i predsjedava sjednicama KNS 
34. predstavlja KNS u tijelima NSŽI-e , a uz suglasnost predsjednika Izvršnog odbora NSŽI-e i u 

tijelima drugih ŽNS-a i tijelima HNS-a 
35. potpisuje prijedloge i druge akte koje donosi KNS 
36. skrbi o redovitom i kvalitetnom izvršavanju plana rada 
37. prati realizaciju prijedloga , zaključaka i odluka KNS 
38. aktivno surađuje i koordinira djelovanje s predsjednicima drugih komisija Izvršnog odbora NSŽI-e 
39. prema ukazanoj potrebi održava sastanke s predsjednicima KNS iz Nogometnih središta 
40. obavlja aktivnosti utvrđene odredbama ovog Poslovnika i drugim odlukama Izvršnog odbora 
41. odgovoran je da prijedloge i odluke koje donosi KNS i daje na verifikaciju Izvršnom odboru NSŽI-e 

       Predsjednik kod odlučivanja u slučaju jednakog broja glasova ima odlučujući glas. 
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TAJNIK 
Članak 12. 

Tajnika, na prijedlog predsjednika KNS, imenuje Izvršni odbor NSŽI. 
Za tajnika može biti imenovana osoba koja ima zvanje sudačkog instruktora ili saveznog suca, 

sa dokazanim stručnim i organizacijskim sposobnostima te moralnim ugledom među sucima i 
športskim djelatnicima NSŽI-e, u trajanju najmanje tri godine. 

Tajnik obavlja slijedeće dužnosti : 
42. brine o stručnom prijedlogu akata koje donosi KNS 
43. surađuje s predsjednikom u pripremanju sjednica KNS i odgovoran je za statutarnost pripremljenih 

i donesenih odluka 
44. surađuje s tajnicima KNS iz Nogometnih središta 
45. vodi kancelarijsko poslovanje za KNS 
46. vodi evidenciju sudaca i sudačkih instruktora s područja NSŽI-e 
47. sudjeluje u školovanju i stručnom usavršavanju sudaca 
48. sastavlja zapisnik sa sjednica KNS 
49. podnosi obračun troškova za poslove obavljene iz nadležnosti KNS 
50. obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik KNS 
 
PRIZNANJA I NAGRADE 

Članak 13. 
  Sucima, sudačkim instruktorima i drugim športskim djelatnicima, KNS može za 
izvanredne uspjehe u suđenju , stručnom osposobljavanju sudaca i razvoju nogometa dodijeliti 
športska priznanja, pohvale i nagrade. 
  Uvjete za dodjelu priznanja, pohvala i nagrada donosi KNS prije početka kalendarske 
godine. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 
  Izmjene i dopune ovog Poslovnika donosi Izvršni odbor NSŽI-e po postupku 
određenom za njegovo donošenje. 

Članak 15. 
  Tumačenje Poslovnika daje Izvršni odbor NSŽI-e. 

 
Članak 16. 

             Svi akti KNS uskladit će se sukladno odredbama ovog Poslovnika u roku od 60 dana 
nakon njegovog stupanja na snagu. 

Članak 17. 
Poslovnik stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasilu NSŽI-e 
 
 
                              PREDSJEDNIK NSŽI: 
                                      Darko Raić Sudar v.r. 
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Broj:  468-2/2019.        Pula, 23.07.2019. 
    

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 22.07.2019. godine  temeljem čl. 39. Statuta 
NSŽI donio sljedeću: 

O D L U K U  
 

                o imenovanju pravnih i stalnih  radnih tijela Izvršnog odbora 
 
PRAVNA TIJELA 
 
                                      KOMISIJA ZA ŽALBE 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Ivan Crljenica 

2. Lara Bulić 

3. Roland Šalinović 

 

KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Paolo Prodan 

2. Denis Muminović 

3. Toni Benčić 

 

STALNA RADNA TIJELA 

                                                        STRUČNA KOMISIJA 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Enco Zohil 

2. Mario Radić 

3. Nenad Peršić 

4. Marino Karlović 

5. Klaudio Zgrablić 

 
NATJECATELJSKA KOMISIJA 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Dragan Stokić 

2. Franko Katunar 

3. Rino Orbanić 

4. Cukon Radovan 

5. Sandi Božac 

                                                         
                                                       KOMISIJA ZA MLAĐE UZRASTE 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Danijel Jumić 

2. Nenad Basta 

3. Aleksandar Nerlović 

4. Vladimir Brmbolić 

5. Vedran Kovačević 
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                                                     KOMISIJA ZA MARKETING 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Goran Mihovilović 

2. Ivan Kalac 

3. Dragan Jovičić 

 

KOMISIJA ZA MALI NOGOMET 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Valter Cetina 

2. Dario Žgrablić 

3. Irenko Jurić 

 

  KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Ivana Čakarić 

2. Nenad Glušica 

3. Helena Babić 

 
               KOMISIJA ZA REGISTRACIJU IGRALIŠTA 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Robi Fonović 

2. Fredi Iveša 

3. Milan Pliško 

 

    KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Mauro Tomišić 

2. Marin Vidulin 

3. Mario Jakičić 

4. Eugen Katić 

5. Zoran Vasiljević 

 

     KOMISIJA NOGOMETNIH TRENERA 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Predsjednik ZNT 

2. Dalibor Višković 

3. Ecio Krizmanić 

 

KOMISIJA ZA VETERANSKI NOGOMET 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Marino Foško 

2. Dean Bonaca 

3. Roberto Dujmović 
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KOMISIJA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Dalibor Pauletić 

2. Gregor Legović 

3. Dean Žunić 

 

                                              KOMISIJA ZA PROPISE 

R.BR. IME I PREZIME 

1. Nikša Radišić 

2. Igor Rakić 

3. Ivica Stanić 

 
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

     
          PREDSJEDNIK 
  

                         Darko Raić Sudar  v.r. 
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Broj: 468-3/2019       Pula, 23.07.2019 

 
Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 22.07.2019. godine  temeljem čl. 39. Statuta 

NSŽI donio sljedeću: 

O D L U K U  
 

PROPOZICIJE NATJECANJA   1. ŽUPANIJSKE LIGE ISTRE 
ZA NATJECATELJSKU 2019/2020. GODINU 

I     OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

    Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 22.07.2019 
godine, sudionici natjecanja seniora u 1. Županijskoj nogometnoj ligi Istre određeni su posebnom 
odlukom. 

Članak 2. 
              Za sudjelovanje u natjecanju 1. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati uvjete vezane za objekte, 
igrališta i minimuma stručno – pedagoških uvjeta koji su određeni Odlukom o stalnom sustavu 
natjecanja NSŽI, čl. 6, br. 224/2018. od 05.04.2018. godine.  

Klubovi koji ne ispunjavaju uvjete vezane za objekte i igrališta mogu uzeti u najam, ugovorom 
o najmu, odgovarajući objekat i igralište koje ispunjava navedene uvjete iz odluke.  

 
Članak 3.  

 Organizaciju utakmice provode klubovi domaćini i dužni su istu sprovesti u skladu s 
Pravilnikom o natjecanju i odredbama ovih Propozicija, Zakona o javnom okupljanju i Zakona o 
spriječavanju nereda na sportskim natjecanjima. 
 Klub domaćin isključivo je zadužen za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i biti će 
sankcioniran zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama DP HNS. 
 U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa NSŽ Istarske svih zahtjeva za naknadu štete 
nastale organizacijom utakmice. 
 Organizator natjecanja NSŽ Istarske nije odgovoran za eventualne povrede igrača ili nesretne 
slučajeve svih sudionika natjecanja. 
     Članak 4. 
 Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu prema kalendaru natjecanja. Utakmice se 
uglavnom igraju nedjeljom. Kalendarom natjecanja i rasporedom utakmica određuje se da se najmanje 
2 (dvije) utakmice svakog kola odigraju u subotu. 
 U slučaju smrti igrača ili člana uprave kluba, utakmica će se odgoditi na traženje kluba. U svim 
ostalim slučajevima, utakmica se može odgoditi samo dogovorom klubova uz obvezu da se odmah 
pismeno dogovore o datumu odigravanja. 

      Povjerenik lige može odobriti odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih 
kalendarom i to srijedom, a u opravdanom slučaju i zamijeniti domaćinstva. Posljednja dva ( 2 )  
kola proljetnog dijela prvenstva utakmice  se moraju  odigrati istoga dana i uz isti početak radi 
regularnosti natjecanja. Izuzetno utakmice koje ne utječu na regularnost natjecanja a odredi ih 
Povjerenik natjecanja, mogu se odigrati i u drugim terminima. 
   
      Članak 5.  
 Svi klubovi 1.ŽNL obvezni su osigurati: 
- računalo; 
- pisač (printer); 
- pristup internetu; 
- elektronsku poštu.  
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete za pisanje zapisnika i izvještaja 
utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr).  
Delegat, sudac utakmice i službeni predstavnici klubova brinu se o unošenju točnih podataka u 
Zapisnik kojeg su obavezni svojeručno potpisati. 
 
     Članak 6. 
 Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak  službenih osoba i predstavnika 
klubova, koji će se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a 
kojem obavezno prisustvuju: 

- suci utakmice 
- predstavnici klubova 
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina 
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Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice koji 
proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Zakona o javnom 
okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog odbora NSŽI. 

Klubovi domaćini obavezni su osigurati licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne 
medicinske pomoći ozlijeđenim igračima koja mora biti na igralištu tijekom cijele utakmice. Utakmica 
ne može započeti ako  medicinska osoba nije prisutna. 
 Klubovi domaćini obavezni su osigurati osvježavajući napitak za sve sudionike utakmice, koji 
će biti primjeren vremenskim uvjetima. 
 Klub domaćin obavezan je utakmicu prijaviti nadležnim državnim organima u skladu sa 
Zakonom o javnom okupljanju, a potvrdu o prijavi predočiti delegatu utakmice. 
 Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake 
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. 
 
II     PRAVO NASTUPA 

Članak 7. 
 Pravo nastupa imaju svi ispravno registrirani igrači s navršenih 17 godina starosti. Iznimno na 
prvenstvenim susretima mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina starosti, uz uvjet da imaju 
valjani specijalistički liječnički pregled ovjeren od nadležnog saveza. 

Na utakmicama u natjecanju 1. ŽNL Istre mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni 
zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u športsku iskaznicu, ovjereno potpisom i pečatom 
liječnika. 

 Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost obavlja ovlašteni 
liječnik specijalist sportske medicine, odnosno specijalist medicine rada i sporta. 
 Valjanost liječničkog pregleda i specijalističkog liječničkog pregleda za sve igrače vrijedi /6/ 
šest mjeseci od dana upisa u sportsku iskaznicu. 
 Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku 
ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u 
iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, 
ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici može 
nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe službenu 
potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka 
treba biti izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 
dana od dana izdavanja. 

Na ligama NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi. 
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno 
hrvatsko i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora. 
 

Članak 8. 
 U Zapisnik se može upisati najviše /18/ osamnaest igrača. 
 Svaka momčad može tijekom susreta koristiti sedam /7/ zamjenskih igrača s time da su prije 
početka susreta uvedeni u službeni Zapisnik o utakmici.  
 Na prvenstvenim utakmicama 1.ŽNL, klubovi su obvezni započeti utakmicu s najmanje 2 (dva) 
igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, podrazumijeva se igrač koji na dan 
01.07.2019. nije bio stariji od 21 godine odnosno rođen poslije 01.07.1998. i mlađi.  Ukoliko momčad 
nastupa samo sa 2 igrača starosti do 21 godine, u prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do 21 
godine može zamijeniti samo igrač starosti do 21 godine.Ukoliko se u igri na strani jedne momčadi 
nalazi više od dva igrača starosti do 21 godine, igrača starosti do 21 godine u prvom poluvremenu 
može zamijeniti stariji igrač, uz uvjet da se na terenu za igru u prvom poluvremenu nalazi minimalno 2 
igrača starosti do 21 godine. 
                                 Članak 9. 
            Trener i pomoćni trener obvezatni su imati licence izdate i ovjerene od instruktora saveza ili 
ovlaštene osobe za izdavanje licenci. 

Predstavnik kluba, liječnik ili fizioterapeut obvezatni su imati licence izdane i ovjerene od 
povjerenika natjecanja u kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime i fotografija osobe, naziv i broj 
licence u odgovarajućoj boji važeća za natjecateljsku godinu 2019/2020. 
 Osobe koje su upisane u Zapisnik o utakmici moraju se nalaziti na klupi za zamjenske igrače, 
a to su:  
- zamjenski igrači u sportskoj opremi s vidljivim obilježjem kluba 
- trener kluba sa licencom 
- pomoćni trener sa licencom   
- fizioterapeut i liječnik sa licencom  
- službeni predstavnik kluba sa licencom 
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              Fizioterapeut ili liječnik smiju ući u teren za igru samo uz odobrenje suca kako bi ukazali 
pomoć ozlijeđenom igraču. 

 Trener i ostale osobe moraju se cijelo vrijeme trajanja utakmice odgovorno ponašati. U 
zaštitnim kabinama zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja utakmice. 

III     DELEGAT UTAKMICE 
Članak 10. 

 Za svaku prvenstvenu utakmicu, Povjerenik 1. ŽNL određuje delegata utakmice koji će vršiti 
vrhovni nadzor na utakmici.  

Delegat rukovodi sastankom pred utakmicu koja se mora održati sat vremena prije početka 
utakmice, a na kojem sudjeluju predstavnici klubova, službene osobe i rukovoditelji službe koji 
sudjeluju u organizaciji utakmice i o tome popunjava obrazac kojeg dostavlja redovnom poštom sa 
cjelovitim zapisnicima o utakmici.         Na sastanku pred utakmicu službeni predstavnici su delegatu 
dužni predati sportske iskaznice igrača koji će nastupiti i prijave momčadi u pisanom obliku na za to 
predviđenom obrascu kao i popis redarske ili zaštitarske službe.  
         Na zahtjev službenog predstavnika kluba, delegat će suparničkom klubu na raspolaganje staviti 
sportske iskaznice igrača radi eventualnog utvrđivanja istovjetnosti ili ispravnosti sportskih iskaznica 
igrača koji će nastupiti.  
         Kontrolu opreme igrača pregledava sudac utakmice u nazočnosti službenih predstavnika i 
delegata, te podatke o opremi unijeti u zapisnik kojeg sačinjava delegat na propisanom obrascu.  

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema 
obrascu kojeg je utvrdio HNS. Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik o odigranoj utakmici ne 
može pisati u HNS aplikaciji sustavu COMET HNS , klub domaćin obvezan je delegatu utakmice 
staviti na raspolaganje da se zapisnik ispiše computerskim ispisom ili zapisnik sastaviti putem pisaćeg 
stroja na propisanim obrascima HNS-a.  
         Delegat je obavezan poznavati i biti osposobljen za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u 
HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS. 
         Delegat , sudac i službeni predstavnici klubova obavezno se brinu o pravilnom unošenju 
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.   
         Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik o utakmici – izvještaj delegata ) 
sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova, te po jedan 
primjerak kompletnog zapisnika dostavlja službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju 
zapisnika. 
         Delegat je obvezan odmah po završetku utakmice telefonski izvjestiti Povjerenika natjecanja o 
rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.  
         Delegat je dužan najkasnije do ponedjeljka u 12.00 sati nakon odigrane utakmice, ako se 
utakmica igra danom u tjednu odmah slijedećeg dana nakon odigrane utakmice, dostaviti osobno ili e-
mailom Povjereniku za natjecanje Zapisnik o utakmici i Izvješće delegata, a zatim dostaviti poštom u 
roku od 24 sata nakon odigrane utakmice. 

Delegat sastavlja obrazac o uspješnosti suđenja kojeg također dostavlja sa ostalim službenim 
materijalima o utakmici.  
 
IV     SUĐENJE 

Članak 11. 
 Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za suđenje pri NSŽI. Ako na utakmicu 
ne dođu delegirani sudac i pomoćni suci, utakmica se neće odigrati, osim ako klubovi sporazumno ne 
dogovore izbor suca od prisutnih sudaca na igralištu, o čemu delegat mora sastaviti pismeni sporazum 
prije početka susreta, sukladno PNI i PONN HNS-a. 
  
V     NEODIGRAVANJE UTAKMICA - SANKCIJE 

 
Članak 12. 

 Za prvu neopravdano neodigranu utakmicu u 1. ŽNL  Istre, utakmica će se registrirati 
rezultatom 3:0 b.b. u korist protivničke momčadi i slučaj ustupiti Disciplinskoj komisiji na daljnji 
postupak. 
 Klub koji odustane od prvenstvenog natjecanja pada u najniži stupanj natjecanja, bez obzira 
na do tada postignute rezultate u natjecanju.  
Smatrat će se da je klub odustao od natjecanja, ako neka od njegovih momčadi neopravdano nije 
odigrala dvije utakmice tijekom natjecanja u istoj natjecateljskoj godini. Ukoliko se radi o momčadi 
mlađih uzrasta, smatrat će se da je odustala samo momčad koja neopravdano nije odigrala dvije 
utakmice. U takvom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska momčad. 
Klub koji odustane od odigravanja utakmice dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu, a visinu štete, 
na osnovu dokumentiranog zahtjeva oštećenog kluba utvrđuje organ koji vodi natjecanje.  



 

12 

 

Pored odredbi iz prethodnog stavka protiv kluba bit će pokrenut disciplinski postupak po 
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS. 

  
VI     UTVRĐIVANJE PLASMANA 

Članak 13. 
 Redoslijed klubova utvrđuje se nakon završetka natjecanja temeljem čl. 65. Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima HNS-a. 
 
VII     SUSPENZIJA 

Članak 14. 
 Suspendirana momčad po bilo kojoj osnovi, ne može nastupiti na javnim utakmicama 
/prvenstvena, kup, prijateljska/ sve dok traje suspenzija. 
 Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih i kup utakmica na dotičnom 
igralištu do isteka suspenzije samo za kategoriju za koju je igralište suspendirano. 
 
VIII     DISCIPLINSKA NOVČANA KAZNA 

Članak 15. 
 Najmanja disciplinska novčana kazna za klubove  amaterskog natjecanja, a po odluci 
Disciplinske komisije određuje se odlukom IO NSŽI. 
 
 
IX     ORGANI NATJECANJA 

Članak 16. 
 Organi vođenja natjecanja su: 

 Povjerenik za natjecanje 

 Disciplinska komisija 

 Povjerenik za delegiranje sudaca 

 Komisija za žalbe 
 
X     ŽALBE NA UTAKMICU 

Članak 17. 
O regularnosti utakmice stalnog natjecanja može se odlučivati samo na osnovu žalbe 

oštećenog kluba. Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom 
utakmice na koju se ulaže žalba. 
Žalbe po svim osnovama moraju se pisanim putem ili telefaxom najaviti u roku od 48 sati po odigranoj 
utakmici, a žalba i obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od tri dana od 
dana odigravanja utakmice 
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.  
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će 
odbačene. 
Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku od 21 dan od njenog prijema. 
Žalba na odluku povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnosi se Komisiji za žalbe NSŽI u roku od 
8 dana od datuma primitka odluke. 
Odluka Komisije za žalbe mora biti donesena u roku od 15 dana. 
Protiv odluke u drugom stupnju nema mjesta žalbi. 
 
XI     REGISTRACIJA UTAKMICA 

 
Članak 18. 

 Ako na utakmicu nije uložena pravovremena žalba, a ne postoje osnove za registraciju 
susreta 3:0 /par forfe/, utakmica se registrira postignutim rezultatom. Jednom registrirana utakmica ne 
može biti poništena, ako je u prvom stupnju donesena pravomoćna odluka ili je donijeta odlukom 
drugog stupnja nadležnosti. Povjerenik je dužan izvršiti registraciju utakmica najkasnije u roku od 15 
dana od dana odigravanja utakmice. Ukoliko je uložena žalba, rok za registraciju se produžava do 
konačne odluke. 
Registracije utakmica kao obavijesti i odluke Povjerenika natjecanja i Komisije za žalbe objavljuju se u 
službenom glasilu Bilten. Bilten se dostavlja svim klubovima službenom poštom elektronskim putem i 
objavljuje na web stranici NSŽI. 
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XII     DISCIPLINSKE ODREDBE 

Članak 19. 
 Disciplinski prekršaji koje su izvršili klubovi 1.ŽNL, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali 
nogometni djelatnici u natjecanju 1.ŽNL rješavaju se prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-
a. U prvom stupnju rješava ih Disciplinska komisija NSŽI, a u drugom stupnju odlučuje Komisija za 
žalbe NSŽI. 
 Odluka donijeta u drugom stupnju je konačna. 
Suspenzija, kazne zabrane igranja i automatske kazne zbog tri javne opomene vrše se putem 
zapisnika Disciplinske komisije NSŽI te objavljuju se u službenom glasilu Bilten. Bilten se dostavlja 
svim klubovima službenom poštom elektronskim putem i objavljuje na web stranici NSŽI. 
 
XIII     NAPREDOVANJE I OBNAVLJANJE LIGE 

Članak 20. 
 Prvak  1.ŽNL-e sukladno odluci NS HNS Rijeka ima mogućnost napredovanja u ligu 

višeg ranga natjecanja. Iz lige obvezno ispada posljednjeplasirani klub  odnosno i više klubova ukoliko 
iz lige višeg ranga ispadnu klubovi sa  područja NSŽI.  

1.ŽNLI se popunjava sa dva prvoplasirana kluba 2. ŽNL /iznimno do najviše peteroplasiranim 
klubom koji ispunjavaju uvjete, ukoliko prvak ili doprvak ne ispunjavaju uvjete/. 
          
XIV     NAGRADE 

Članak 21. 
 Prvak 1.ŽNL Istre dobiva u trajno vlasništvo pokal.  
 
XV     OSTALE ODREDBE 

Članak 22. 
 Za sve prvenstvene utakmice, klubovi su dužni podmiriti putne troškove i naknade sucima i 
delegatu na osnovu vjerodostojnih naloga od nadležnog organa. najkasnije 10 (deset) dana od dana 
odigrane utakmice. Ukoliko klub ne izvrši svoju obavezu u zadanom roku, isti će od strane povjerenika 
natjecanja biti prijavljen Disciplinskoj komisiji.  

Visinu pristojbi i ostalih troškova određuje Izvršni odbor NSŽI, a provodi Povjerenik natjecanja.  
 Troškove vođenja natjecanja podmiruju klubovi kroz članarinu za natjecanje čiju visinu 
određuje Izvršni odbor NSŽI. 

Članak 23. 
 Gostujući klub mora poštivati prijavljenu službenu boju dresa domaćina. 
 Svi igrači prilikom nastupa moraju biti obilježeni vidljivim brojevima  od 1 do 99,  prema kojima 
su prijavljeni u službeni Zapisnik za utakmicu. Igrač ne može nastupiti bez broja   
 Klub domaćin 1. ŽNL Istre dužan je za svaki prvenstveni susret seniora osigurati /3/ tri 
ispravne lopte /koje izabere glavni sudac/, /6/ šest sakupljača lopti,  kao i najmanje  /6/ šest redara 
vidljivo označenih primjerenim oznakama. 

Ukoliko domaćin osigura pet ( 5 ) ili više uvjetnih lopti za igru, potrebno je osigurati najmanje 
četiri ( 4 ) sakupljača lopti. 
 Prilikom odigravanja prvenstvenih utakmica zabranjeno je prodavati alkoholna pića i pića u 
staklenoj ambalaži i limenkama. 
 Na igralištu mora postojati jarbol za zastavu te na njemu za vrijeme odigravanja utakmice 
istaknuta zastava Republike Hrvatske. 

Obvezuje se svaki klub da predloži 2 /dvije/ osobe za suca kandidata za predstojeći tečaj u 
organizaciji NSŽI.  

 
  XVI     NADZOR NAD NATJECANJEM 

Članak 24. 
 Nadzor nad natjecanjem 1. ŽNL Istra provodi Izvršni odbor NSŽI, odnosno po ovlaštenju 
Predsjednik i Tajnik Izvršnog odbora NSŽI. 
 
XVII      KAZNENE ODREDBE 

Članak 25. 
 Za povrede ovih Propozicija, disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni: klubovi, 
igrači, suci, delegati i ostali sudionici, a prema odredbama DP HNS-a. 
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XVIII     ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 26. 

 Za sve ono što predviđeno ovim Propozicijama, vrijede izričite odredbe Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima  HNS-a, te svih ostalih propisa i odluka HNS-a i NSŽI . 
 Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NSŽI, a između sjednica Izvršnog 
odbora Komisija za natjecanje IO. 
 Propozicije natjecanja usvojene su na sjednici IO NSŽI dana 22.07.2019. godine.  
 
 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE   
PREDSJEDNIK   

            Darko Raić Sudar v.r. 
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Broj: 468-4/2019       Pula, 23.07.2019. 
 
Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 22.07.2019. godine  temeljem čl. 39. Statuta 

NSŽI donio sljedeću: 
O D L U K U  

 
PROPOZICIJE NATJECANJA 2. ŽUPANIJSKE LIGE ISTRE 

ZA  NATJECATELJSKU 2019/2020. GODINU 
 
I     OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
   Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 22.07.2019. 
godine sudionici natjecanja seniora u 2. Županijskoj nogometnoj ligi Istre određeni su posebnom 
odlukom. 

Članak 2. 
             Za sudjelovanje u natjecanju 2. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati uvjete vezane za objekte, 
igrališta i minimuma stručno – pedagoških uvjeta koji su određeni Odlukom o stalnom sustavu 
natjecanja NSŽI, čl. 11, br. 224/2018. od 05.04.2018. godine.  
              Klubovi koji ne ispunjavaju uvjete vezane za objekte i igrališta mogu uzeti u najam, ugovorom 
o najmu, odgovarajući objekt i igralište koje ispunjava navedene uvjete iz odluke.  

Članak 3.  
 Organizaciju utakmice provode klubovi domaćini i dužni su istu sprovesti u skladu s 
Pravilnikom o natjecanju i odredbama ovih Propozicija, Zakona o javnom okupljanju i Zakona o 
spriječavanju nereda na sportskim natjecanjima. 
 Klub domaćin isključivo je zadužen za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i biti će 
sankcioniran zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama DP HNS. 
 U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa NSŽ Istarske svih zahtjeva za naknadu štete 
nastale organizacijom utakmice. 
 Organizator natjecanja NSŽ Istarske nije odgovoran za eventualne povrede igrača ili nesretne 
slučajeve svih sudionika natjecanja. 
      

Članak 4. 
 Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu prema kalendaru natjecanja. Utakmice se 
uglavnom igraju nedjeljom. Kalendarom natjecanja i rasporedom utakmica određuje se da se 2 (dvije) 
utakmice svakog kola odigraju u subotu.  
 U slučaju smrti igrača ili člana uprave kluba, utakmica će se odgoditi na traženje kluba. U svim 
ostalim slučajevima, utakmica se može odgoditi samo dogovorom klubova uz obvezu da se odmah 
pismeno dogovore o datumu odigravanja. 

     Povjerenik lige može odobriti odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih 
kalendarom i to srijedom, a u opravdanom slučaju i zamijeniti domaćinstva. Posljednja dva ( 2 )  
kola proljetnog dijela prvenstva utakmice  se moraju  odigrati istoga dana i uz isti početak radi 
regularnosti natjecanja. Izuzetno utakmice koje ne utječu na regularnost natjecanja a odredi ih 
Povjerenik natjecanja, mogu se odigrati i u drugim terminima. 
   
      Članak 5.  
 Svi klubovi 2.ŽNL obvezni su osigurati: 
- računalo; 
- pisač (printer); 
- pristup internetu; 
- elektronsku poštu.  
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete za pisanje zapisnika i izvještaja 
utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr).  
Delegat, sudac utakmice i službeni predstavnici klubova brinu se o unošenju točnih podataka u 
Zapisnik kojeg su obavezni svojeručno potpisati. 
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Članak 6. 
 Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak  službenih osoba i predstavnika 
klubova, koji će se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a 
kojem obavezno prisustvuju: 

- suci utakmice 
- predstavnici klubova 
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina 

Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice koji 
proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Zakona o javnom 
okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog odbora NSŽI. 

Klubovi domaćini obavezni su osigurati licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne 
medicinske pomoći ozlijeđenim igračima koja mora biti na igralištu tijekom cijele utakmice. Utakmica 
ne može započeti ako  medicinska osoba nije prisutna. 
 Klubovi domaćini obavezni su osigurati osvježavajući napitak za sve sudionike utakmice, koji 
će biti primjeren vremenskim uvjetima. 
 Klub domaćin obavezan je utakmicu prijaviti nadležnim državnim organima u skladu sa 
Zakonom o javnom okupljanju, a potvrdu o prijavi predočiti delegatu utakmice. 
 Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake 
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. 
 
II     PRAVO NASTUPA 

Članak 7. 
 Pravo nastupa imaju svi ispravno registrirani igrači s navršenih 17 godina starosti. Iznimno na 
prvenstvenim susretima mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina starosti, uz uvjet da imaju 
valjani specijalistički liječnički pregled ovjeren od nadležnog saveza. 

Na utakmicama u natjecanju 2. ŽNL Istre mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni 
zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u športsku iskaznicu, ovjereno potpisom i pečatom 
liječnika. 

 Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost obavlja ovlašteni 
liječnik specijalist sportske medicine, odnosno specijalist medicine rada i sporta. 
 Valjanost liječničkog pregleda i specijalističkog liječničkog pregleda za sve igrače vrijedi /6/ 
šest mjeseci od dana upisa u sportsku iskaznicu. 

Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom 
roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u 
iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, 
ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici može 
nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe službenu 
potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka 
treba biti izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 
dana od dana izdavanja. 

Na ligama NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi. 
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno 
hrvatsko i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora. 
 

Članak 8. 
 U Zapisnik se može upisati najviše /18/ osamnaest igrača. 
 Svaka momčad može tijekom susreta koristiti svih sedam /7/ zamjenskih igrača s time da su 
prije početka susreta uvedeni u službeni Zapisnik.  
  

Članak 9. 
Trener i pomoćni trener obvezatni su imati licence izdate i ovjerene od instruktora saveza ili 

ovlaštene osobe za izdavanje licenci. 
Predstavnik kluba, liječnik ili fizioterapeut obvezatni su imati licence izdane i ovjerene od 

povjerenika natjecanja u kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime i fotografija osobe, naziv i broj 
licence u odgovarajućoj boji važeća za natjecateljsku godinu 2019/2020. 
 Osobe koje su upisane u Zapisnik o utakmici moraju se nalaziti na klupi za zamjenske igrače, 
a to su:  

- zamjenski igrači u sportskoj opremi s vidljivim obilježjem kluba 
- trener kluba sa licencom 
- pomoćni trener sa licencom   
- fizioterapeut i liječnik sa licencom  
- službeni predstavnik kluba sa licencom 
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             Fizioterapeut ili liječnik smiju ući u teren za igru samo uz odobrenje suca kako bi ukazali 
pomoć ozlijeđenom igraču. 

 Trener i ostale osobe moraju se cijelo vrijeme trajanja utakmice odgovorno ponašati. U 
zaštitnim kabinama zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja utakmice. 

 
III     DELEGAT UTAKMICE 

Članak 10. 
 Za svaku prvenstvenu utakmicu, Povjerenik 2. ŽNL određuje delegata utakmice koji će vršiti 
vrhovni nadzor na utakmici.  

Delegat rukovodi sastankom pred utakmicu koja se mora održati sat vremena prije početka 
utakmice, a na kojem sudjeluju predstavnici klubova, službene osobe i rukovoditelji službe koji 
sudjeluju u organizaciji utakmice i o tome popunjava obrazac kojeg dostavlja redovnom poštom sa 
cjelovitim zapisnicima o utakmici.         Na sastanku pred utakmicu službeni predstavnici su delegatu 
dužni predati sportske iskaznice igrača koji će nastupiti i prijave momčadi u pisanom obliku na za to 
predviđenom obrascu kao i popis redarske ili zaštitarske službe.  
         Na zahtjev službenog predstavnika kluba, delegat će suparničkom klubu na raspolaganje staviti 
sportske iskaznice igrača radi eventualnog utvrđivanja istovjetnosti ili ispravnosti sportskih iskaznica 
igrača koji će nastupiti.  
         Kontrolu opreme igrača pregledava sudac utakmice u nazočnosti službenih predstavnika i 
delegata, te podatke o opremi unijeti u zapisnik kojeg sačinjava delegat na propisanom obrascu.  

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema 
obrascu kojeg je utvrdio HNS. Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik o odigranoj utakmici ne 
može pisati u HNS aplikaciji sustavu COMET HNS , klub domaćin obvezan je delegatu utakmice 
staviti na raspolaganje da se zapisnik ispiše computerskim ispisom ili zapisnik sastaviti putem pisaćeg 
stroja na propisanim obrascima HNS-a.  
         Delegat je obavezan poznavati i biti osposobljen za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u 
HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS. 
         Delegat , sudac i službeni predstavnici klubova obavezno se brinu o pravilnom unošenju 
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.   
         Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik o utakmici – izvještaj delegata ) 
sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova, te po jedan 
primjerak kompletnog zapisnika dostavlja službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju 
zapisnika. 
         Delegat je obvezan odmah po završetku utakmice telefonski izvjestiti Povjerenika natjecanja o 
rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.  
         Delegat je dužan najkasnije do ponedjeljka u 12.00 sati nakon odigrane utakmice, ako se 
utakmica igra danom u tjednu odmah slijedećeg dana nakon odigrane utakmice, dostaviti osobno ili e-
mailom Povjereniku za natjecanje Zapisnik o utakmici i Izvješće delegata, a zatim dostaviti poštom u 
roku od 24 sata nakon odigrane utakmice. 

Delegat sastavlja obrazac o uspješnosti suđenja kojeg također dostavlja sa ostalim službenim 
materijalima o utakmici.  
 
IV     SUĐENJE 

Članak 11. 
  Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za suđenje pri NSŽI. Ako na 
utakmicu ne dođu delegirani sudac i pomoćni suci, utakmica se neće odigrati, osim ako klubovi 
sporazumno ne dogovore izbor suca od prisutnih sudaca na igralištu, o čemu delegat mora sastaviti 
pismeni sporazum prije početka susreta, sukladno PNI i PONN HNS-a. 
 
  
V     NEODIGRAVANJE UTAKMICA - SANKCIJE 

 
Članak 12. 

 Za prvu neopravdano neodigranu utakmicu u 2. ŽNL  Istre, utakmica će se registrirati 
rezultatom 3:0 b.b. u korist protivničke momčadi i slučaj ustupiti Disciplinskoj komisiji na daljnji 
postupak. 
 Klub koji odustane od prvenstvenog natjecanja pada u najniži stupanj natjecanja, bez obzira 
na do tada postignute rezultate u natjecanju.  
Smatrat će se da je klub odustao od natjecanja, ako neka od njegovih momčadi neopravdano nije 
odigrala dvije utakmice tijekom natjecanja u istoj natjecateljskoj godini. Ukoliko se radi o momčadi 
mlađih uzrasta, smatrat će se da je odustala samo momčad koja neopravdano nije odigrala dvije 
utakmice. U takvom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska momčad.  
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Klub koji odustane od odigravanja utakmice dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu, a visinu štete, 
na osnovu dokumentiranog zahtjeva oštećenog kluba utvrđuje organ koji vodi natjecanje.  

 Pored odredbi iz prethodnog stavka protiv kluba bit će pokrenut disciplinski postupak po 
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.  
 
VI     UTVRĐIVANJE PLASMANA 

Članak 13. 
 Redoslijed klubova utvrđuje se nakon završetka natjecanja temeljem čl. 65. Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima HNS-a. 
 
VII     SUSPENZIJA 

Članak 14. 
 Suspendirana momčad po bilo kojoj osnovi, ne može nastupiti na javnim utakmicama 
/prvenstvena, kup, prijateljska/ sve dok traje suspenzija. 
 Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih i kup utakmica na dotičnom 
igralištu do isteka suspenzije samo za kategoriju za koju je igralište suspendirano. 
 
VIII     DISCIPLINSKA NOVČANA KAZNA 
 

Članak 15. 
 Najmanja disciplinska novčana kazna za klubove  amaterskog natjecanja, a po odluci 
Disciplinske komisije određuje se odlukom IO NSŽI. 
 
IX     ORGANI NATJECANJA 

Članak 16. 
 Organi vođenja natjecanja su: 

 Povjerenik za natjecanje 

 Disciplinska komisija 

 Povjerenik za delegiranje sudaca 

 Komisija za žalbe 
 
 
X     ŽALBE NA UTAKMICU 

Članak 17. 
O regularnosti utakmice stalnog natjecanja može se odlučivati samo na osnovu žalbe 

oštećenog kluba. Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom 
utakmice na koju se ulaže žalba. 

Žalbe po svim osnovama moraju se pisanim putem ili telefaxom najaviti u roku od 48 sati po 
odigranoj utakmici, a žalba i obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od tri 
dana od dana odigravanja utakmice 
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.  
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će 
odbačene. 
Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku od 21 dan od njenog prijema. 

Žalba na odluku povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnosi se Komisiji za žalbe NSŽI u 
roku od 8 dana od datuma primitka odluke. 
Odluka Komisije za žalbe mora biti donesena u roku od 15 dana. 
Protiv odluke u drugom stupnju nema mjesta žalbi. 
 
XI     REGISTRACIJA UTAKMICA 

Članak 18. 
 Ako na utakmicu nije uložena pravovremena žalba, a ne postoje osnove za registraciju 
susreta 3:0 /par forfe/, utakmica se registrira postignutim rezultatom. Jednom registrirana utakmica ne 
može biti poništena, ako je u prvom stupnju donesena pravomoćna odluka ili je donijeta odlukom 
drugog stupnja nadležnosti. Povjerenik je dužan izvršiti registraciju utakmica najkasnije u roku od 15 
dana od dana odigravanja utakmice. Ukoliko je uložena žalba, rok za registraciju se produžava do 
konačne odluke. 
Registracije utakmica kao obavijesti i odluke Povjerenika natjecanja i Komisije za žalbe objavljuju se u 
službenom glasilu Bilten. Bilten se dostavlja svim klubovima službenom poštom elektronskim putem i 
objavljuje na web stranici NSŽI. 
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XII     DISCIPLINSKE ODREDBE 
 

Članak 19. 
 Disciplinski prekršaji koje su izvršili klubovi 1.ŽNL, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali 
nogometni djelatnici u natjecanju 1.ŽNL rješavaju se prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-
a. U prvom stupnju rješava ih Disciplinska komisija NSŽI, a u drugom stupnju odlučuje Komisija za 
žalbe NSŽI. 
 Odluka donijeta u drugom stupnju je konačna. 
Suspenzija, kazne zabrane igranja i automatske kazne zbog tri javne opomene vrše se putem 
zapisnika Disciplinske komisije NSŽI te objavljuju se u službenom glasilu Bilten. Bilten se dostavlja 
svim klubovima službenom poštom elektronskim putem i objavljuje na web stranici NSŽI. 
 
XIII     NAPREDOVANJE I OBNAVLJANJE LIGE 

 
Članak 20. 

 Prvoplasirani i drugoplasirani klub /iznimno do najviše petoplasiranim klubom, ukoliko 
prvak ili doprvak ne ispunjavaju uvjete/ iz natjecanja 2.ŽNL Istre u natjecateljskoj godini 2019./2020. 
godine stječu pravo nastupa u 1. ŽNLI u natjecateljskoj godini 2020./2021. ukoliko ispunjavaju uvjete 
iz Propozicija natjecanja 1.ŽNLI.  

2. ŽNL popunjava se prvoplasiranim klubovima skupina 3. ŽNL / iznimno do najviše 
trećeplasiranim klubom koji ispunjava uvjete, ukoliko prvak ne ispunjava uvjete/. 
          
 
XIV     NAGRADE 

Članak 21. 
 Prvak 2.ŽNL Istre dobiva u trajno vlasništvo pokal.  
 
XV     OSTALE ODREDBE 

 
Članak 22. 

 Za sve prvenstvene utakmice, klubovi su dužni podmiriti putne troškove i naknade sucima i 
delegatu na osnovu vjerodostojnih naloga od nadležnog organa. najkasnije 10 (deset) dana od dana 
odigrane utakmice. Ukoliko klub ne izvrši svoju obavezu u zadanom roku, isti će od strane povjerenika 
natjecanja biti prijavljen Disciplinskoj komisiji.  

Visinu pristojbi i ostalih troškova određuje Izvršni odbor NSŽI, a provodi Povjerenik natjecanja.  
 Troškove vođenja natjecanja podmiruju klubovi kroz članarinu za natjecanje čiju visinu 
određuje Izvršni odbor NSŽI. 
 

Članak 23. 
 Gostujući klub mora poštivati prijavljenu službenu boju dresa domaćina. 
 Svi igrači prilikom nastupa moraju biti obilježeni vidljivim brojevima  od 1 do 99,  prema kojima 
su prijavljeni u službeni Zapisnik za utakmicu. Igrač ne može nastupiti bez broja   
 Klub domaćin 2. ŽNL Istre dužan je za svaki prvenstveni susret seniora osigurati /3/ tri 
ispravne lopte /koje izabere glavni sudac/, /6/ šest sakupljača lopti,  kao i najmanje  /6/ šest redara 
vidljivo označenih primjerenim oznakama. 

Ukoliko domaćin osigura pet ( 5 ) ili više uvjetnih lopti za igru, potrebno je osigurati najmanje 
četiri ( 4 ) sakupljača lopti. 
 Prilikom odigravanja prvenstvenih utakmica zabranjeno je prodavati alkoholna pića i pića u 
staklenoj ambalaži i limenkama. 

  Na igralištu mora postojati jarbol za zastavu te na njemu za vrijeme odigravanja utakmice 
istaknuta zastava Republike Hrvatske. 

Obvezuje se svaki klub da predloži 2 /dvije/ osobe za suca kandidata za predstojeći tečaj u 
organizaciji NSŽI.  

 
 XVI     NADZOR NAD NATJECANJEM 

Članak 24. 
 Nadzor nad natjecanjem 2. ŽNL Istra provodi Izvršni odbor NSŽI, odnosno po ovlaštenju 
Predsjednik i Tajnik Izvršnog odbora NSŽI. 
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XVII      KAZNENE ODREDBE 
Članak 25. 

 Za povrede ovih Propozicija, disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni: klubovi, 
igrači, suci, delegati i ostali sudionici, a prema odredbama DP HNS-a. 
 
XVIII     ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26. 
 Za sve ono što predviđeno ovim Propozicijama, vrijede izričite odredbe Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima  HNS-a, te svih ostalih propisa i odluka HNS-a i NSŽI . 
 Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NSŽI, a između sjednica Izvršnog 
odbora Komisija za natjecanje IO. 
 Propozicije natjecanja usvojene su na sjednici IO NSŽI dana 22.07.2019. godine. 
 
 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE   
PREDSJEDNIK   

        Darko Raić Sudar v.r. 
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Broj: 468-5/2019       Pula, 23.07.2019. 
 
Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 22.07.2019. godine  temeljem čl. 39. Statuta 

NSŽI donio sljedeću: 
 

O D L U K U  
 

PROPOZICIJE NATJECANJA 3. ŽUPANIJSKE LIGE 
ZA NATJECATELJSKU 2018/2019. GODINU 

 
I     OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
   Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 22.07.2019. 
godine sudionici natjecanja seniora po skupinama u 3. Županijskim nogometnim ligama Istre određeni 
su posebnom odlukom. 

 
Članak 2. 

              Za sudjelovanje u natjecanju 3. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati uvjete vezane za objekte, 
igrališta i minimuma stručno – pedagoških uvjeta koji su određeni Odlukom o stalnom sustavu 
natjecanja NSŽI, čl. 17, br. 224/2018. od 05.04.2018. godine.  

Klubovi koji ne ispunjavaju uvjete vezane za objekte i igrališta mogu uzeti u najam, ugovorom 
o najmu, odgovarajući objekt i igralište koje ispunjava navedene uvjete iz odluke.  
 

Članak 3.  
 Organizaciju utakmice provode klubovi domaćini i dužni su istu sprovesti u skladu s 
Pravilnikom o natjecanju i odredbama ovih Propozicija, Zakona o javnom okupljanju i Zakona o 
spriječavanju nereda na sportskim natjecanjima. 
 Klub domaćin isključivo je zadužen za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i biti će 
sankcioniran zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama DP HNS. 
 U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa NSŽ Istarske svih zahtjeva za naknadu štete 
nastale organizacijom utakmice. 
 Organizator natjecanja NSŽ Istarske nije odgovoran za eventualne povrede igrača ili nesretne 
slučajeve svih sudionika natjecanja. 
      

Članak 4. 
 Natjecanja po skupinama se odvijaju po dvostrukom bod sustavu prema kalendaru natjecanja. 
  Utakmice se uglavnom igraju nedjeljom. Kalendarom natjecanja i rasporedom utakmica 
određuje se da se jedna utakmica svakog kola odigra u subotu.  
 U slučaju smrti igrača ili člana uprave kluba, utakmica će se odgoditi na traženje kluba. U svim 
ostalim slučajevima, utakmica se može odgoditi samo dogovorom klubova uz obvezu da se odmah 
pismeno dogovore o datumu odigravanja. 

      Povjerenik lige može odobriti odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih 
kalendarom i to srijedom, a u opravdanom slučaju i zamijeniti domaćinstva. Posljednja dva ( 2 )  
kola proljetnog dijela prvenstva utakmice  se moraju  odigrati istoga dana i uz isti početak radi 
regularnosti natjecanja. Izuzetno utakmice koje ne utječu na regularnost natjecanja a odredi ih 
Povjerenik natjecanja, mogu se odigrati i u drugim terminima. 
   
      Članak 5.  
 Svi klubovi 3.ŽNL obvezni su osigurati: 
- računalo; 
- pisač (printer); 
- pristup internetu; 
- elektronsku poštu.  
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete za pisanje zapisnika i izvještaja 
utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS 
(http://comet.hns-cff.hr).  
Delegat, sudac utakmice i službeni predstavnici klubova brinu se o unošenju točnih podataka u 
Zapisnik kojeg su obavezni svojeručno potpisati. 
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Članak 6. 
 Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak  službenih osoba i predstavnika 
klubova, koji će se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a 
kojem obavezno prisustvuju: 

- suci utakmice 
- predstavnici klubova 
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina 

Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice koji 
proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Zakona o javnom 
okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog odbora NSŽI. 

Klubovi domaćini obavezni su osigurati licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne 
medicinske pomoći ozlijeđenim igračima koja mora biti na igralištu tijekom cijele utakmice. Utakmica 
ne može započeti ako  medicinska osoba nije prisutna. 
 Klubovi domaćini obavezni su osigurati osvježavajući napitak za sve sudionike utakmice, koji 
će biti primjeren vremenskim uvjetima. 
 Klub domaćin obavezan je utakmicu prijaviti nadležnim državnim organima u skladu sa 
Zakonom o javnom okupljanju, a potvrdu o prijavi predočiti delegatu utakmice. 
 Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake 
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. 
 
II     PRAVO NASTUPA 

Članak 7. 
 Pravo nastupa imaju svi ispravno registrirani igrači s navršenih 17 godina starosti. Iznimno na 
prvenstvenim susretima mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina starosti, uz uvjet da imaju 
valjani specijalistički liječnički pregled ovjeren od nadležnog saveza. 

Na utakmicama u natjecanju 3. ŽNL Istre mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni 
zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u športsku iskaznicu, ovjereno potpisom i pečatom 
liječnika. 

 Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost obavlja ovlašteni 
liječnik specijalist sportske medicine, odnosno specijalist medicine rada i sporta. 
 Valjanost liječničkog pregleda i specijalističkog liječničkog pregleda za sve igrače vrijedi /6/ 
šest mjeseci od dana upisa u sportsku iskaznicu. 

Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom 
roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u 
iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, 
ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici može 
nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe službenu 
potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka 
treba biti izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 
dana od dana izdavanja.  

Na ligama NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi. 
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno 
hrvatsko i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora. 
 
 

Članak 8. 
 U Zapisnik se može upisati najviše /18/ osamnaest igrača. 
 Svaka momčad može tijekom susreta koristiti svih sedam /7/ zamjenskih igrača, a izmjene su 
„povratne“ u prekidu igre bez najave sucu utakmice. Povratne izmjene mogu se obavljati  na način da 
prvo igrač mora izaći s terena za igru, a tada zamjenski igrač može ući na teren za igru. Zamijenjeni 
igrači mogu se vraćati u igru. 
   
 

Članak 9. 
Trener i pomoćni trener obvezatni su imati licence izdate i ovjerene od instruktora saveza ili 

ovlaštene osobe za izdavanje licenci. 
Predstavnik kluba, liječnik ili fizioterapeut obvezatni su imati licence izdane i ovjerene od 

povjerenika natjecanja u kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime i fotografija osobe, naziv i broj 
licence u odgovarajućoj boji važeća za natjecateljsku godinu 2019/2020. 
 Osobe koje su upisane u Zapisnik o utakmici moraju se nalaziti na klupi za zamjenske igrače, 
a to su:  
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- zamjenski igrači u sportskoj opremi s vidljivim obilježjem kluba 
- trener kluba sa licencom 
- pomoćni trener sa licencom   
- fizioterapeut i liječnik sa licencom  
- službeni predstavnik kluba sa licencom 

            Fizioterapeut ili liječnik smiju ući u teren za igru samo uz odobrenje suca kako bi ukazali 
pomoć ozlijeđenom igraču. 

 Trener i ostale osobe moraju se cijelo vrijeme trajanja utakmice odgovorno ponašati. U 
zaštitnim kabinama zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja utakmice. 

III     DELEGAT UTAKMICE 
Članak 10. 

 Za svaku prvenstvenu utakmicu  Povjerenik 3. ŽNL određuje delegata utakmice koji će vršiti 
vrhovni nadzor na utakmici.  

Delegat rukovodi sastankom pred utakmicu koja se mora održati sat vremena prije početka 
utakmice, a na kojem sudjeluju predstavnici klubova, službene osobe i rukovoditelji službe koji 
sudjeluju u organizaciji utakmice i o tome popunjava obrazac kojeg dostavlja redovnom poštom sa 
cjelovitim zapisnicima o utakmici.         Na sastanku pred utakmicu službeni predstavnici su delegatu 
dužni predati sportske iskaznice igrača koji će nastupiti i prijave momčadi u pisanom obliku na za to 
predviđenom obrascu kao i popis redarske ili zaštitarske službe.  
         Na zahtjev službenog predstavnika kluba, delegat će suparničkom klubu na raspolaganje staviti 
sportske iskaznice igrača radi eventualnog utvrđivanja istovjetnosti ili ispravnosti sportskih iskaznica 
igrača koji će nastupiti.  
         Kontrolu opreme igrača pregledava sudac utakmice u nazočnosti službenih predstavnika i 
delegata, te podatke o opremi unijeti u zapisnik kojeg sačinjava delegat na propisanom obrascu.  

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema 
obrascu kojeg je utvrdio HNS. Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik o odigranoj utakmici ne 
može pisati u HNS aplikaciji sustavu COMET HNS , klub domaćin obvezan je delegatu utakmice 
staviti na raspolaganje da se zapisnik ispiše computerskim ispisom ili zapisnik sastaviti putem pisaćeg 
stroja na propisanim obrascima HNS-a.  
         Delegat , sudac i službeni predstavnici klubova obavezno se brinu o pravilnom unošenju 
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.   
         Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik o utakmici – izvještaj delegata ) 
sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova, te po jedan 
primjerak kompletnog zapisnika dostavlja službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju 
zapisnika. 
         Delegat je obavezan poznavati i biti osposobljen za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u 
HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS.  
         Delegat je obvezan odmah po završetku utakmice telefonski izvjestiti Povjerenika natjecanja o 
rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.  
         Delegat je dužan najkasnije do ponedjeljka u 12.00 sati nakon odigrane utakmice, ako se 
utakmica igra danom u tjednu odmah slijedećeg dana nakon odigrane utakmice, dostaviti osobno ili e-
mailom Povjereniku za natjecanje Zapisnik o utakmici i Izvješće delegata, a zatim dostaviti poštom u 
roku od 24 sata nakon odigrane utakmice. 

Delegat sastavlja obrazac o uspješnosti suđenja kojeg također dostavlja sa ostalim službenim 
materijalima o utakmici.  
 
IV     SUĐENJE 

Članak 11. 
 Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za suđenje pri NSŽI. 
U slučaju nemogućnosti određivanja pomoćnih sudaca ili nedolaska jednog od pomoćnih sudaca 
utakmicu će suditi isključivo samo sudac.  Ako na utakmicu ne dođe delegirani sudac, utakmica se 
neće odigrati, osim ako klubovi sporazumno ne dogovore izbor suca od prisutnih sudaca na igralištu, o 
čemu delegat mora sastaviti pismeni sporazum prije početka susreta, sukladno PNI i PONN HNS-a.  
 
 V     NEODIGRAVANJE UTAKMICA - SANKCIJE 

Članak 12. 
 Za prvu neopravdano neodigranu utakmicu u 3. ŽNL  Istre, utakmica će se registrirati 
rezultatom 3:0 b.b. u korist protivničke momčadi i slučaj ustupiti Disciplinskoj komisiji na daljnji 
postupak. 
 Klub koji odustane od prvenstvenog natjecanja pada u najniži stupanj natjecanja, bez obzira 
na do tada postignute rezultate u natjecanju.  
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Smatrat će se da je klub odustao od natjecanja, ako neka od njegovih momčadi neopravdano nije 
odigrala dvije utakmice tijekom natjecanja u istoj natjecateljskoj godini. Ukoliko se radi o momčadi 
mlađih uzrasta, smatrat će se da je odustala samo momčad koja neopravdano nije odigrala dvije 
utakmice. U takvom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska momčad.  
Klub koji odustane od odigravanja utakmice dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu, a visinu štete, 
na osnovu dokumentiranog zahtjeva oštećenog kluba utvrđuje organ koji vodi natjecanje.  

Pored odredbi iz prethodnog stavka protiv kluba bit će pokrenut disciplinski postupak po 
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.  
 
VI     UTVRĐIVANJE PLASMANA 

Članak 13. 
 Redoslijed klubova utvrđuje se nakon završetka natjecanja temeljem čl. 65. Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima HNS-a. 
 
VII     SUSPENZIJA 

Članak 14. 
 Suspendirana momčad po bilo kojoj osnovi, ne može nastupiti na javnim utakmicama 
/prvenstvena, kup, prijateljska/ sve dok traje suspenzija. 
 Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih i kup utakmica na dotičnom 
igralištu do isteka suspenzije samo za kategoriju za koju je igralište suspendirano. 
 
VIII     DISCIPLINSKA NOVČANA KAZNA 

Članak 15. 
 Najmanja disciplinska novčana kazna za klubove  amaterskog natjecanja, a po odluci 
Disciplinske komisije određuje se odlukom IO NSŽI. 
 
IX     ORGANI NATJECANJA 

Članak 16. 
 Organi vođenja natjecanja su: 

 Povjerenik za natjecanje 

 Disciplinska komisija 

 Povjerenik za delegiranje sudaca 

 Komisija za žalbe 
 
X     ŽALBE NA UTAKMICU 

Članak 17. 
O regularnosti utakmice stalnog natjecanja može se odlučivati samo na osnovu žalbe 

oštećenog kluba. Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom 
utakmice na koju se ulaže žalba. 

Žalbe po svim osnovama moraju se pisanim putem ili telefaxom najaviti u roku od 48 sati po 
odigranoj utakmici, a žalba i obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od tri 
dana od dana odigravanja utakmice 
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.  
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će 
odbačene. 
Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku od 21 dan od njenog prijema. 

Žalba na odluku povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnosi se Komisiji za žalbe NSŽI u 
roku od 8 dana od datuma primitka odluke. 
Odluka Komisije za žalbe mora biti donesena u roku od 15 dana. 
Protiv odluke u drugom stupnju nema mjesta žalbi. 
 
XI     REGISTRACIJA UTAKMICA 

Članak 18. 
 Ako na utakmicu nije uložena pravovremena žalba, a ne postoje osnove za registraciju 
susreta 3:0 /par forfe/, utakmica se registrira postignutim rezultatom. Jednom registrirana utakmica ne 
može biti poništena, ako je u prvom stupnju donesena pravomoćna odluka ili je donijeta odlukom 
drugog stupnja nadležnosti. Povjerenik je dužan izvršiti registraciju utakmica najkasnije u roku od 15 
dana od dana odigravanja utakmice. Ukoliko je uložena žalba, rok za registraciju se produžava do 
konačne odluke. 
Registracije utakmica kao obavijesti i odluke Povjerenika natjecanja i Komisije za žalbe objavljuju se u 
službenom glasilu Bilten. Bilten se dostavlja svim klubovima službenom poštom elektronskim putem i 
objavljuje na web stranici NSŽI. 
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XII     DISCIPLINSKE ODREDBE 

Članak 19. 
 Disciplinski prekršaji koje su izvršili klubovi 1.ŽNL, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali 
nogometni djelatnici u natjecanju 1.ŽNL rješavaju se prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-
a. U prvom stupnju rješava ih Disciplinska komisija NSŽI, a u drugom stupnju odlučuje Komisija za 
žalbe NSŽI. 
 Odluka donijeta u drugom stupnju je konačna. 
Suspenzija, kazne zabrane igranja i automatske kazne zbog tri javne opomene vrše se putem 
zapisnika Disciplinske komisije NSŽI te objavljuju se u službenom glasilu Bilten. Bilten se dostavlja 
svim klubovima službenom poštom elektronskim putem i objavljuje na web stranici NSŽI. 
 
XIII     NAPREDOVANJE I OBNAVLJANJE LIGE 

Članak 20. 
 Prvoplasirani klubovi skupina /iznimno do najviše trećeplasiranim klubom, ukoliko 

prvak ili doprvak ne ispunjavaju uvjete/ iz natjecanja 3.ŽNL Istre u natjecateljskoj godini 2019./2020. 
godine stječu pravo nastupa u 2.ŽNLI u natjecateljskoj godini 2020./2021. ukoliko ispunjavaju uvjete iz 
Propozicija  natjecanja 2.ŽNLI.  
          
 
XIV     NAGRADE 

Članak 21. 
 Prvaci skupina 3.ŽNL Istre dobivaju u trajno vlasništvo pokal.  
 
XV     OSTALE ODREDBE 

 
Članak 22. 

 Za sve prvenstvene utakmice, klubovi su dužni podmiriti putne troškove i naknade sucima i 
delegatu na osnovu vjerodostojnih naloga od nadležnog organa. najkasnije 10 (deset) dana od dana 
odigrane utakmice. Ukoliko klub ne izvrši svoju obavezu u zadanom roku, isti će od strane povjerenika 
natjecanja biti prijavljen Disciplinskoj komisiji.  

Visinu pristojbi i ostalih troškova određuje Izvršni odbor NSŽI, a provodi Povjerenik natjecanja.  
 Troškove vođenja natjecanja podmiruju klubovi kroz članarinu za natjecanje čiju visinu 
određuje Izvršni odbor NSŽI. 
 

Članak 23. 
 Gostujući klub mora poštivati prijavljenu službenu boju dresa domaćina. 
 Svi igrači prilikom nastupa moraju biti obilježeni vidljivim brojevima  od 1 do 99,  prema kojima 
su prijavljeni u službeni Zapisnik za utakmicu. Igrač ne može nastupiti bez broja   
 Klub domaćin 3. ŽNL Istre dužan je za svaki prvenstveni susret seniora osigurati /3/ tri 
ispravne lopte /koje izabere glavni sudac/, /6/ šest sakupljača lopti,  kao i najmanje  /6/ šest redara 
vidljivo označenih primjerenim oznakama. 

Ukoliko domaćin osigura pet ( 5 ) ili više uvjetnih lopti za igru, potrebno je osigurati najmanje 
četiri ( 4 ) sakupljača lopti. 
 Prilikom odigravanja prvenstvenih utakmica zabranjeno je prodavati alkoholna pića i pića u 
staklenoj ambalaži i limenkama. 

 Na igralištu mora postojati jarbol za zastavu te na njemu za vrijeme odigravanja utakmice 
istaknuta zastava Republike Hrvatske. 
     
XVI     NADZOR NAD NATJECANJEM 

Članak 24. 
  Nadzor nad natjecanjima 3. ŽNL Istra provodi Izvršni odbor NSŽI, odnosno po 
ovlaštenju Predsjednik i Tajnik Izvršnog odbora NSŽI. 
 
 
XVII      KAZNENE ODREDBE 

Članak 25. 
 Za povrede ovih Propozicija, disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni: klubovi, 
igrači, suci, delegati i ostali sudionici, a prema odredbama DP HNS-a. 
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XVIII     ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 26. 

 Za sve ono što predviđeno ovim Propozicijama, vrijede izričite odredbe Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima  HNS-a, te svih ostalih propisa i odluka HNS-a i NSŽI . 
 Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NSŽI, a između sjednica Izvršnog 
odbora Komisija za natjecanje IO. 
 Propozicije natjecanja usvojene su na sjednici IO NSŽI dana 22.07.2019. godine. 
 
 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE   
PREDSJEDNIK   

             Darko Raić Sudar v.r. 
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Broj: 468-6/2019                                                                   Pula, 23.07.2019. 
 
Izvršni odbor Nogometnog saveza županije Istarske je temeljem čl. 39 Statuta NSŽI, u skladu 

sa Sporazumom o organizaciji natjecanja Četvrte nogometne lige NS Rijeka između Nogometni savez 
županije Istarske ( NSŽI), Nogometni savez Primorsko-goranske županije  (NSPGŽ ), Nogometni 
savez Ličko-senjske županije ( NSLSŽ ) sa ciljem organizacije natjecanja momčadi seniora na 
područjima sva tri Saveza, na svojoj sjednici održanoj 22.07.2019. godine donio    

P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E 

NATJECANJA ZA PRVENSTVO ČETVRTE NOGOMETNE LIGE NS RIJEKA 
 ZA NATJECATELJSKU 2019/2020. GODINU 

OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR NATJECANJA 

  
Članak 1. 

 Četvrta nogometna liga NS Rijeka je jedinstvena liga sastavljena od 10 klubova sa područja 
NSŽI, NSPGŽ i NSLSŽ. 

Članak 2. 
U svezi s Odlukom Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza  i Odlukom Izvršnog odbora 

HNS  o sustavu stalnih natjecanja HNS-a, Sporazumom između NSŽI, NSPGŽ i NSLSŽ sudionici 
natjecanja u Četvrtoj nogometnoj ligi NS Rijeka određeni su posebnom odlukom IO NSŽI. 

 
Članak 3. 

Natjecanje se odvija po trostrukom bod sustavu i to u dvije nogometne sezone, jesen i 
proljeće. 

Članak 4. 
Raspored parova se utvrđuje - ždrijebom broja pojedinog sudionika i to predstavlja ključ za 

primjenu Bergerove tablice, najkasnije 20 dana prije kalendarom predviđenog početka. 
Prvi dio:  

dvokružno (9 + 9 = 18 kola), raspored utakmica određuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva uz 
primjenu Bergerove tablice. Klub iz iste županije ili mjesta ima pravo izbora suprotnog natjecateljskog 
broja.  

Drugi dio:  
9 kola, klubovi dobivaju natjecateljske brojeve na osnovu plasmana nakon prvog dijela (18 kola) i to na 
slijedeći način: momčadi plasirane od 1.- 5. mjesta dobivaju identičan natjecateljski broj (prvoplasirani 
broj 1, drugoplasirani broj 2 itd.), a momčadi plasirane od 6.-10. mjesta dobivaju natjecateljske brojeve 
na slijedeći način: šesto plasirana momčad broj 10, sedmo plasirana momčad broj 9 i tako redom 
zaključno sa deseto plasiranom momčadi koja dobiva natjecateljski broj 6. U slučaju da dva ili više 
klubova ostvare identičan plasman (primjenom odredbi članka 39. ovih Propozicija) u prvom dijelu 
natjecanja, natjecateljski brojevi tih klubova određuju se ždrijebom. 

Kalendar natjecanja donosi se temeljem Sporazuma o natjecanju Četvrte nogometne lige NS 
Rijeka, odlukom IO NSŽI. Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju 
više sile. U tom slučaju Povjerenik  može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili 
cijelog kola. Posljednja dva kola prvog dijela natjecanja i prvenstva igraju se  istog dana i u isto vrijeme 
o čemu odlučuje Povjerenik natjecanja. 
 U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik lige može promijeniti 
termin utvrđen kalendarom najkasnije  tri (3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu 
domaćinstva za pojedinu utakmicu. 

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI 

  
Članak 5. 

 Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o 
uspjehu organizacije utakmice. 
 Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će 
pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama 
Disciplinskog pravilnika HNS. 
 U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa  Županijski nogometni savez svih zahtjeva 
za naknadu štete nastale organizacijom utakmice. 

Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti sa jednom (1) DVD kamerom, te DVD predati 
delegatu neposredno po završetku utakmice. Kamera se mora nalaziti na tribini ili na povišenom 
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položaju (min. 3 m) time da je  kamera na poziciji središnje crte terena za igru. Utakmica mora biti 
snimana u skladu sa Uputama za snimanje utakmica Četvrte nogometne lige NS Rijeka. 
 Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su pružiti svu 
neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.  
 Svi klubovi Četvrte nogometne lige NS Rijeka obvezni su  osigurati: 
- računalo; 
- pisač (printer); 
- pristup internetu; 
- elektronsku poštu. 
- neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS 
aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr). 

 
Članak 6. 

 Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u mjesto, 
odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice. 
 Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i 
gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona 
odgovarajućim prijevoznim sredstvom. 
 Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku službu i 
prikladno osobno vozilo kojim će se u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene 
ustanove koja moraju biti na igralištu - stadionu pola sata prije početka utakmice. Ukoliko nema  
liječnika najviše do petnaest minuta od službenog početka, utakmica neće započeti.  
 Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka ovog članka jer 
se u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice.  
 
  Članak 7. 
 Prvenstvene utakmice klubova Četvrte nogometne lige NS Rijeka moraju se igrati na 
igralištima koja u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim 
natjecanjima i koja su registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela. 
      

 Članak 8. 
 Za odigravanja utakmica Četvrte nogometne lige NS Rijeka klub domaćin obvezan je osigurati 
pet (5) ispravnih lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre. 
 U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti crvene boje. 
  

Članak 9. 
 Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih igrača 
(najmanje 4 osobe) izvan terena za igru kao i potreban broj redara vidljivo obilježenih.  
 

Članak 10. 
 Točenje alkoholnih pića dopušteno je samo sukladno Pravilniku o sigurnosti na nogometnim 
utakmicama HNS. Sva bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim čašama. 
             Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama,  
zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda. 
   Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama 
mogu se nalaziti slijedeće službene osobe: 
 - predstavnici klubova s  licencom, 
 - treneri (po dva) uz obvezno posjedovanje licence, 
 - zamjenski igrači u sportskoj opremi  (po sedam), 
 - fizioterapeuti u sportskoj opremi  i licencom, 

- liječnici klubova s licencom, 
            - rukovoditelj osiguranja s licencom, 
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti: 

- 4 osobe uz nosila, posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena, 
- liječnička služba i vozač osobnog vozila za prijevoz ozlijeđenih, 
- minimum 6 dodavača lopti obučenih u sportsku opremu različite boje od boje dresova  
      obje momčadi, 

 -     fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama, 
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Članak 11. 

Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače, te u 
slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za taj 
sektor gledališta. 

Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin o načinu i 
organizaciji dolaska većeg broja navijača. 

Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je rezerviran za gostujuće navijače, 
gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama. 

Članak 12. 

 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 stadiona strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka 
utakmice. 

PRAVO NASTUPA 
Članak 13. 

 Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su 
stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i 
igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a. 
 Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, 
a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad. Odobrenje se treba ovjeriti 
u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja. 
 Na utakmicama u natjecanju Četvrte nogometne lige NS Rijeka mogu nastupiti samo oni igrači 
koji su proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u športsku iskaznicu, ovjereno 
potpisom i pečatom liječnika. 

 Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost obavlja ovlašteni 
liječnik specijalist sportske medicine, odnosno specijalist medicine rada i sporta. 
 Valjanost liječničkog pregleda i specijalističkog liječničkog pregleda za sve igrače vrijedi /6/ 
šest mjeseci od dana upisa u sportsku iskaznicu. 
 Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga 
označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u športsku iskaznicu, a igrač može nastupiti 
od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.  
 Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku 
ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u 
iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, 
ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici može 
nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe službenu 
potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka 
treba biti izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 
dana od dana izdavanja. 
 Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, 
kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene. 
 Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri 
opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.  
 Tijelo koje vodi natjecanje obvezno je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod 
automatskom kaznom, a klubovi su obvezni tijelo koje vodi natjecanje izvijestiti o broju opomena 
igrača koji se tijekom prvenstva registrira za klub. 
 Na prvenstvenim utakmicama Četvrte nogometne lige NS Rijeka, klubovi su obvezni započeti 
utakmicu s najmanje 3 igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, podrazumijeva 
se igrač koji na dan 01.07.2019. nije bio stariji od 21 godine odnosno rođen poslije 01.07.1998. i 
mlađi. U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do 21 godine može zamijeniti samo igrač 
starosti do 21 godine. Ukoliko nakon zamjene u igri na strani jedne momčadi ostaje najmanje tri igrača 
starosti do 21 godine, igrača starosti do 21 godine u prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač. 
 

Članak 14. 
 U natjecanju Četvrte nogometne lige NS Rijeka, dopušten je nastup najviše dva (2) igrača 
strana državljana na utakmici. 



 

30 

 

 Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od kojih je 
jedno hrvatsko, te igrači državljani zemalja članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.  
 Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije 
ušao u igru. 

Članak 15. 
 Na svim prvenstvenim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih 
igrača, koji mogu zamijeniti najviše pet ( 5 ) igrača. 
 
 DELEGAT UTAKMICE 

Članak 16. 
 Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik natjecanja Četvrte nogometne lige NS Rijeka 
određuje delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na 
utakmici. 

Delegat rukovodi sastankom (mitingom) službenih osoba i predstavnika klubova pred 
utakmicu, a koji se održava 60 minuta prije početka utakmice. Sportska oprema prezentirana i 
utvrđena na  sastanku pred utakmice, te zapisnički konstatirana ne može se više samovoljno mijenjati.  

Delegat je dužan odmah nakon završetka odigrane utakmice telefonski izvijestiti Povjerenika o 
rezultatu utakmice. 
 Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici) 
sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. 
 Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima klubova 
odmah po zaključenju zapisnika.  
 Delegat je dužan povjereniku natjecanja odmah po zaključenju zapisnika i izvješća sa 
utakmice primjerak zapisnika i izvješća dostaviti putem telefaxa ili skenirano elektronskom poštom. 

Zapisnik i izvješće, kopije naloga službenih osoba sa utakmice, DVD snimljene utakmice s 
ocjenom delegat dostavlja u NSŽI u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice. 

Izvješće o suđenju sa ocjenama delegat dostavlja Povjereniku za suđenje u roku od 48 sati 
nakon odigrane utakmice. 
            Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje. 
 

Članak 17. 
 Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema 
obrascu kojeg je utvrdio HNS. 
 Klub domaćin obvezan je delegatu utakmice pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju 
zapisnika, te korištenje fax uređaja ili elektronske pošte. 
 Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju 
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati. 

 Klub domaćin  obvezan je  osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za pisanje 
zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr). 
 
SUCI UTAKMICE 

Članak 18. 
 Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce s «A» (suđenje) i «B» 
(pomoćno suđenje) liste suđenja Četvrte nogometne lige NS Rijeka. Listu sudaca donosi IO NSŽI u 
skladu sa sporazumom o natjecanju Četvrte nogometne lige NS Rijeka na prijedlog Komisije 
nogometnih sudaca HNS NS Rijeka.  

Članak 19. 
 Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno 
potpisati. 
 Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za 
prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice. 

  
Članak 20. 

 Prvenstvene utakmice sude suci s Liste sudaca za suđenje Četvrte nogometne lige NS Rijeka 
dok pomoćni suci moraju biti s Liste za pomoćno suđenje  Četvrte nogometne lige NS Rijeka. 
 Četvrti sudac je sa Liste sudaca za suđenje  Četvrte nogometne lige NS Rijeka. 
 U slučaju nedolaska određenog suca na suđenje u vrijeme određeno za početak utakmice ili u 
slučaju povrede suca za vrijeme utakmice, četvrti sudac preuzima dužnost suca. 
 Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se  sporazumjeti da utakmicu 
može suditi jedan od nazočnih sudaca s Liste sudaca za suđenje  Četvrte nogometne lige NS Rijeka 
(Prve, Druge, Treće HNL), a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su sa Liste za 
pomoćno suđenje  Četvrte nogometne lige NS Rijeka (Prve, Druge, Treće HNL). 

http://comet.hns-cff.hr/
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 Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji ispunjava 
uvjete iz prethodnog stavka da se nalazi na Listi sudaca za  suđenje Četvrte nogometne lige NS 
Rijeka i saveznog ranga HNL-a) suditi utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što 
sve treba zapisnički konstatirati. 
  

Članak 21. 
 Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava 
odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje 
Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će 
izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski 
postupak. 
 Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje. 
 

Članak 22. 
 Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni sudac) nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede 
igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji 
pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila 
igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice. 
 
 TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA 

Članak 23. 
 Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru. 
            Minimalne dimenzije igrališta su 100x64 metara. 
 Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za odigravanje 
utakmice. Ukoliko  gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na igralištu, dužan je to u 
pismenom obliku predati sucu utakmice,  na sastanku  sudaca, delegata i predstavnika klubova, 60 
minuta prije početka utakmice. 
 Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u vrijeme određeno za početak 
utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana 
obje momčadi i suca utakmice. 
 Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu, 
odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu. 
 Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o nepodobnosti 
terena i zapisnik dostaviti u ŽNS u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom, odnosno 
telefaksom ili elektronskom poštom. 
 Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno komunicirati s 
Povjerenikom lige putem telefona.  

Članak 24. 
 Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja. 
 Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili pribor 
(npr. kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom dijelu terena 
za igru (korištenjem lasera i sl.) 

Članak 25. 
 Igrališta na kojima se odigravaju utakmice Četvrte nogometne lige NS Rijeka mora biti 
registrirana od strane nadležnog županijskog saveza a rješenje o registraciji igrališta biti istaknuto na 
vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika.    
 Igrališta moraju imati punu ogradu visine 1.60 metara, udaljenu od uzdužnih linija najmanje 2 
metra i od poprečnih linija 3 metra. 
 Igralište mora imati koridor dimenzija 3.00 metara širine (minimum) x 2.20 metara visine 
(minimum) te mora biti natkriven. 

Stadion mora imati kapacitet za najmanje 1.000 gledatelja, od čega mora biti najmanje 100 
sjedećih  mjesta. 
 Igralište u svom sastavu mora imati: 

- 2 svlačionice s najmanje 25 mjesta svaka,  
- 2  kupaonice s toplom vodom  sa po 5 tuševa. 
- sanitarni čvor, odvojen od publike, 
- prostorije za sastanak (miting) pred utakmicu i za sastanke s novinarima  
- prostoriju za pisanje zapisnika, 

   - prostoriju za suce i odvojenu za sutkinju(e) s kupaonicom, 
   - uz uzdužnu crtu igrališta natkrivene kabine za igrače i službene osobe (najmanje 12 osoba), 
   - kabinu za delegata, liječnika i četvrtog suca, 
   - semafor za pokazivanje rezultata, 
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   - semafor za zamjenu igrača i nadoknadu vremena, 
 
Članak 26. 

 Igrališta-stadioni moraju ispunjavati i slijedeće uvjete: 
   - obaveza korištenja razglasnog uređaja, 
   - da su ispunjeni uvjeti za rad javnih medija, uz natkrita mjesta (kabina) za rad kamermana, 
eventualno novinara, 
  - da postoji rješenje za smještaj  osoba s invaliditetom, 
  - sanitarni čvor za gledatelje 
  - da imaju stroj za obilježavanje linija igrališta i da isto izvode ekološkom bojom 
  - jarbole za zastave, minimum 4, te na njima istaknute zastava Republike Hrvatske, i kada je klub u 
mogućnosti, zastave Hrvatskog nogometnog saveza i svog županijskog nogometnog saveza. 
   

Članak 27. 
 Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika 
klubova, koji će se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a 
kojem obvezno prisustvuju: 
 - suci utakmice, 
 - predstavnici klubova, 
 - rukovoditelj osiguranja kluba domaćina, 
 - rukovoditelj stadiona kluba domaćina. 
 U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da sastanku prisustvuju i 
rukovoditelji pojedinih službi i tijela uključenih u organizaciju utakmice.  
 Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice 
koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o 
sigurnosti na nogometnim utakmicama, Zakona o javnom okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog odbora 
HNS-a i ŽNS-a. 
  
NOGOMETNI TRENERI 

Članak 28. 
             Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za 
rad (licencu) izdanu od Instruktora NS Rijeka. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu 
dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđen za zamjenske igrače i službene osobe, niti da 
bude upisan u zapisnik kao trener. Plaćeni treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama 
svojih klubova kao igrači. 
Trener je obvezan  prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. Delegat je obvezan 
upisati u zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili utakmicu napusti prije 
njenog završetka. 
 

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE 
       Članak 29. 
 Suspendirana momčad, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupiti na 
javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.  
  

ŽALBA 
Članak 30. 

 Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju. 
 Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaxom u roku od dva 
(2) dana od dana odigravanja utakmice. Žalbe u zadnja tri kola najavljuju se u roku od 24 sata od 
odigrane utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o uplaćenoj taksi 
u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice. 
 Za utakmice posljednja tri kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od dva (2) 
dana od dana odigravanja utakmice. 
 Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se produžava na prvi slijedeći 
dan. 
 Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana 
od dana prijema žalbe, odnosno dva (2) dana u slučaju žalbe na utakmice iz posljednja tri kola 
prvenstva. 
  

PRISTOJBE NA ŽALBU 
Članak 31. 

 Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS. 
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 Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS. 
 Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji. 
 
ŽALBENI POSTUPAK 
       Članak 32. 
 Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već 
će biti odbačene. 
 Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog 
pisma ili brzojava, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici. 
 

Članak 33. 
 Žalbe na odluke Povjerenika lige podnose se Komisiji za žalbe u roku od pet (5) dana od dana 
uručenja odluke.  
 U tri posljednja kola, rok za podnošenje žalbe je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko 
Povjerenika lige, čija se odluka žalbom pobija. 
 Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u slučaju žalbe iz 
stavka 2. ovog članka u roku od dva (2) dana od dana prijema žalbe. 
 Protiv odluke Komisije za žalbe ne može se uložiti žalba. 
 Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe  u roku od osam (8) dana od 
uručenja odluke. 
 Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u roku od tri 
(3) mjeseca. 
   
REGISTRACIJA UTAKMICE 

Članak 34. 
 Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj 
dužnosti sa 3-0 (par forfe), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom. 
 Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana 
odigravanja. 
             U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do 
donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti 
poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju 
donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim 
natjecanjima. 
Registracije utakmica kao obavijesti i odluke Povjerenika natjecanja i Komisije za žalbe objavljuju se u 
službenom glasilu Glasnik. Glasnik se dostavlja svim klubovima službenom poštom elektronskim 
putem i objavljuje na web stranici HNS-a i NSŽI. 
  

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST 
Članak 35. 

 O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni 
djelatnici u ovom natjecanju u prvom stupnju odlučuje Disciplinski sudac a u drugom stupnju Komisija 
za žalbe HNS NS Rijeka na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS.  
Odluka donijeta u drugom stupnju je konačna. 
Suspenzija, kazne zabrane igranja i automatske kazne zbog tri javne opomene vrše se putem 
zapisnika Disciplinskog suca te objavljuju se u službenom glasilu Glasnik. Glasnik se dostavlja svim 
klubovima službenom poštom elektronskim putem i objavljuje na web stranici HNS-a i NSŽI. 

POPUNA 3.HNL ZAPAD 

Članak 36. 
      Treća HNL Zapad popunjava se u skladu sa Propozicijama natjecanja 3. HNL. 
 
OBNAVLJANJE LIGE 

Članak 37. 
Na kraju prvenstva 2019/20. iz Četvrte nogometne lige NS Rijeka obvezno ispada  posljednje 

plasirani  klub, te onoliko klubova koliko je potrebno da sukladno ovim Propozicijama  u natjecateljskoj 
godini 2020/21.  Četvrta nogometna liga NS Rijeka - broji do najviše 16 klubova. 
U  Četvrtu nogometnu ligu NS Rijeka u natjecateljskoj godini 2020/21. ulaze klubovi koji su ispali iz 
Treće HNL iz natjecateljske godine 2019/20. te prvaci ili niže plasirani klubovi 1.Županijskih liga NSŽI, 
NSPGŽ i NSLSŽ, a sve u broju da  Četvrta nogometna liga NS Rijeka a u prvenstvu 2020/21.  ima do 
najviše 16 sudionika.  
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 U  Četvrtu nogometnu ligu NS Rijeka, u natjecateljskoj godini 2020/21. mogu ući samo klubovi 
koji na dan 01.05.2020. ispunjavaju uvjete navedene u o uvjetima / kriterijima za natjecanje u Četvrtoj 
nogometnoj ligi NS Rijeka. 

Članak 38. 
Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2019/2020. uprazni 

jedno ili više mjesta, Četvrta nogometna liga NS Rijeka se ne popunjava. 
  

UTVRĐIVANJE PLASMANA 
Članak 39. 

 Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po 
jedan bod. 
 Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka. U 
slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako 
su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju. 
              Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o plasmanu u drugi dio natjecanja, u slučaju jednakog 
broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim 
utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom djelu natjecanja. 
 Ukoliko se radi o mjestu koje osigurava prijelaz u viši rang ili prijelaz u niži rang natjecanja u 
slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u 
međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom dijelu natjecanja. 
 Ukoliko se radi o odlučivanju o prvaku ili o prijelazu u viši ili niži rang natjecanja, u slučaju 
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u 
međusobnim utakmicama u prvom i drugom dijelu postigli klubovi sa jednakim brojem bodova. 
 Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. 
 Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih 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 ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između 
zainteresiranih klubova i to: 

- jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, 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 4 ili više klubova. 

 Ukoliko se usaglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se 
utvrditi ždrijebom koji će provesti nadležni natjecateljski organ. 
 Tablicu proglašava MNO NS Rijeka odnosno IO NSŽI. 
  
 

PRAVA IZ NATJECANJA 
Članak 40. 

 Na svim prvenstvenim utakmicama Četvrte nogometne lige NS Rijeka prodaju se ulaznice 
koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama. 
 Prihode sa prvenstvenih utakmica ubiru klubovi domaćini. 
  

Članak 41. 
 U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te utakmice, po odbitku 
svih službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i delegata, dijeli se na jednake dijelove. 
 Ukoliko se iz prihoda sa nove prvenstvene utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i 
troškovi iz prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak. 
  

Članak 42. 
Svi klubovi Četvrte nogometne lige NS Rijeka podliježu obveznom  plaćanju slijedećih troškova: 
a) članarina za natjecanja određuje se temeljem Sporazuma o natjecanju Četvrte nogometne lige NS 
Rijeka, odlukom IO NSŽI. Članarinu su klubovi dužni uplatiti u dvije rate (Jesen-Proljeće)  prije 
odigravanja 1. kola, odnosno prije početka proljetnog dijela natjecanja. 
b)  sucima putne troškove,  i naknadu (taksu) koja se  određuje temeljem Sporazuma o natjecanju 
Četvrte nogometne lige NS Rijeka, odlukom IO NSŽI, 
c)  delegatu utakmice putne troškove, i naknadu (taksu) koja se  određuje temeljem Sporazuma o 
natjecanju Četvrte nogometne lige NS Rijeka, odlukom IO NSŽI, 
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d) za sve prvenstvene utakmice, klubovi su dužni podmiriti putne troškove i naknade sucima i delegatu 
na osnovu vjerodostojnih naloga od nadležnog organa. najkasnije 10 (deset) dana od dana odigrane 
utakmice. Ukoliko klub ne izvrši svoju obavezu u zadanom roku, isti će od strane povjerenika 
natjecanja biti prijavljen disciplinskom sucu. 
e)  za održavanje - korištenje objekta na kome je utakmica odigrana, visinu nadoknade sporazumno 
utvrđuju  vlasnik objekta i klub korisnik. 

 
Članak 43. 

 Troškove vođenja natjecanja i funkcioniranja Četvrte nogometne lige NS Rijeka osiguravaju 
klubovi putem članarina za natjecanje. 
   

NAGRADE 
Članak 44. 

 Prvoplasirani klub prvenstva Četvrte nogometne lige NS Rijeka dobiva u trajno vlasništvo 
pehar, na kome se upisuje  godina osvajanja prvenstva. 
 Pehar se klubu predaje na utakmici po izboru kluba. 

 OPREMA MOMČADI 

Članak 45. 

 Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u prije 
početka natjecanja i ista objavljena u službenom glasilu. 
 Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici. 
 Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku 
opremu boje različite od svojih. 
 Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca. 
 Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno čitljivim 
brojevima od 1-99  smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm 
(trideset pet centimetara). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi. 
 Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice. 
 Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače. 
 Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s brojevima od 1 - 10, 
koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice. 
 
TIJELA NATJECANJA 

Članak 46. 
 Tijela natjecanja su: 

 Povjerenik za natjecanje,  

 Povjerenik za suđenje,  

 Disciplinski sudac,  

 Komisija za žalbe.  
 
POVJERENIK ZA NATJECANJE  

Članak 47. 
  Povjerenik za natjecanje: 
-   ima nadzor nad natjecanjem Četvrte nogometne lige NS Rijeka, 
-   rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama  i ostalim propisima   koji se  primjenjuju u  
    natjecanju, registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju 
-   vodi tablicu natjecanja, 
-   određuje delegate za utakmice, 
-   utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja, 
-   prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune, 
-   donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama, 
-   priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja,   
-   kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova Četvrte nogometne lige NS Rijeka neophodnih za odvijanje  
    natjecanja, 
-  podnosi prijave protiv sudionika natjecanja koji prekrše odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o  
nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa  HNS-a, 
-   priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje, 
-   najmanje dva puta godišnje podnosi MNO-u  i Plenumu klubova izvješće o radu. 
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POVJERENIK ZA SUĐENJE  
Članak 48. 

         Povjerenik za suđenje: 
-   određuje suce za utakmice Četvrte nogometne lige NS Rijeka, 
-   priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke  problematike, 
-   sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate, 
-   vodi brigu o suđenju na svim utakmicama Četvrte nogometne lige NS Rijeka, 
-   prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja, 
-   prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju 
-   informira nadležna tijela o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera, 
-   podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i   
    žalbi u vezi  sa suđenjem 
-   najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje  izvješće o   suđenju 
  
DISCIPLINSKI SUDAC  

Članak 49. 
 Disciplinski sudac: 
-  rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, 
delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju Četvrte nogometne lige NS Rijeka, a u skladu  s  
Disciplinskim pravilnikom, 
-  najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće MNO-u i Plenumu  klubova Četvrte nogometne lige NS 
Rijeka o svom radu s  prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad. 
   

OSTALE ODREDBE 
Članak 50. 

 Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela 
natjecanja kao i načela Fair Play-a. 

Članak 51. 
 

           Svi klubovi Četvrte nogometne lige NS Rijeka moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene kroz  
tehničke i stučno-pedagoške uvjete, koje je  donio Izvršni odbor HNS-a. 

Svaki klub mora imati najmanje tri momčadi mlađih uzrasta u klubu prema dobnim 
kategorijama, koje obavezno sudjeluju u natjecanjima ŽNS-a odnosno HNS-a.  

Svi igrači mlađih dobnih uzrasta moraju biti registrirani u ŽNS-u, s time da svaki klub mora 
imati minimalno 60 registriranih igrača mlađih dobnih uzrasta. 
           Neispunjavanje odredbi iz ovog članka predstavlja prekršaj i kažnjava se sukladno odredbama 
Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

KAZNENE ODREDBE 

Članak 52. 
 Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni 
klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
       Članak 53. 
 Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, 
Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a. 

 
 

Članak 54. 
 Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je MNO HNS NS Rijeka. 

 
Članak 55. 

            Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu.  
 
 
U Puli, 22.07.2019.               Predsjednik NSŽI 
                                              Darko Raić Sudar v.r. 
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Broj: 468-7/2019         Pula, 23.07.2019. 
 

             Izvršni odbor NSŽI je temeljem čl. 39. Statuta NSŽI na svojoj 2. sjednici od 
22.07.2019. godine donio 

 
ODLUKU 

 
Kojom se otvara postupak za predlaganje novih kandidata za obnašanje dužnosti 

delegata na nogometnim utakmicama i utakmica futsala na području NSŽ Istarske. 
 

Kriteriji za predlaganje kandidata:  

 kandidat mora biti afirmirani nogometni djelatnik, te autoritativan i discipliniran član nogometne 
organizacije kojoj pripada  

 kandidat mora poznavati akte nogometne organizacije 

 kandidat mora poznavati elementarno znanje informatike za rad na računalu 

 kandidat  mora imati najmanje 5 /pet/ godina iskustva kao nogometni djelatnik, sudac ili trener  

 kandidat koja se prijavljuje za dužnost delegata ne može biti starija od 50 godina, izuzetno 
kandidat – bivši sudac se za dužnost delegata najkasnije jednu godinu dana nakon završetka 
aktivnog suđenja bez obzira na godine. 
 
 

Ulogu delegata ne može obnašati: 

 osoba koja je pravomoćnom presudom nadležnog suda osuđena za kazneno djelo 

 osoba protiv koje se vodi kazneni postupak 

 osoba koja je diskvalificirana odlukom organa nogometne organizacije 

 osoba sa tjelesnim nedostacima ili zdravstvenim nalazima koji bi mogli onemogućiti normalno 
obavljanje dužnosti delegata. 

 
 U podnijetom pismenom zahtjevu za svakog kandidata mora biti:  

 detaljno opisan športski životopis kandidata, sa osobnim podacima / OIB, adresa, telefon,mobilni 
telefon, e-mail za primanje i slanje elektroničke pošte/, opisom sportskog djelovanja u klubovima ili 
savezu, sa naznakom da li je kandidat nogometni djelatnik, sudac ili trener 

 fotokopiju svjedodžbe o završenoj minimalno srednjoj stručnoj spremi 

 potvrdu nadležnog suda da osoba nije osuđena za kazneno djelo, te da se protiv iste ne vodi 
kazneni postupak. 

 fotokopija domovnice 

 uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nadležne specijalističke ustanove sa obveznim nalazom vida 
i sluha, ne starijim od 6 mjeseci 

 kandidati – bivši suci dostaviti potvrdu brisanja od Komisije sudaca 
 
            Pismeni prijedlozi kandidata, sa kompletnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni  

poštom u:  Nogometni savez Županije Istarske, PP 98  - 52100 PULA,    najkasnije do 16.08.2019. 
godine. 
 
        PREDSJEDNIK: 
                   Darko Raić Sudar  v.r. 
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ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI 
 
 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 

SJEDNICA 16.07.2019 Članak 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 
 

Adrian Fuentes Gonzalez (Deportivo Alaves SAD, -) 36/11 

 

SJEDNICA 19.07.2019 Članak 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 
 

Nino Basanić (Rudar, Labin) 36/2 

Antonio Maurić (Rudar, Labin) 36/2 

Rocco Rakovac (Mladost (F), Fažana) 36/2 

NK "RUDAR", LABIN 
 

Tino Licul (Jedinstvo Omladinac, Nedešćina) 36/2 

Antonio Načinović (Jedinstvo Omladinac, Nedešćina) 36/2 

Ivan Golić (Krk, Krk) 36/2 

NK "PLOMIN", PLOMIN LUKA 
 

Ernest Franković (Draga, Mošćenička Draga) 36/1 

 
BRISANJA IGRAČA 

 

SJEDNICA 18.07.2019 

NK "RUDAR", LABIN 

Adrijan Grgić jer odlazi u inozemstvo. 

SJEDNICA 19.07.2019 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 

Daniel Iglesias Gago jer odlazi u inozemstvo. 

NK "ULJANIK", PULA 

Luka Miškulin jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "MLADOST (F)", FAŽANA 

Marino Brnada jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "PAZINKA-PAZIN", PAZIN 

Nenad Pavlović jer odlazi u inozemstvo. 

SJEDNICA 22.07.2019 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 

Andrea Parezanović jer odlazi na područje drugog saveza. 

Ivana Jusufi jer odlazi na područje drugog saveza. 

Nikolina Kliba jer odlazi na područje drugog saveza. 

SJEDNICA 24.07.2019 

NK "JADRAN-POREČ", POREČ 

Stjepan Davidović jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
Registracija ugovora - 16.07.2019 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Fuentes Gonzalez Adrian zaključili ugovor o profesionalnom 
igranju do 30.06.2020. 
 
Aneks ugovora – 19.07.2019 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Gržan Šime potpisali su aneks (463/2019)broj ugovora 
455/2019 od 12.07.2019 (ugovor o profesionalnom igranju). 
 
 



 

39 

 

Raskidi ugovora - 22.07.2019 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Šprajcer Nikola raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor 
broj 163/2019 od 01.04.2019. 
 
 
NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE - UMAG 

SJEDNICA 19.07.2019 Članak 

NK "MOELA", UMAG 
 

Andrea Manić (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Ante Djedović (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Erik Mišković (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Lovro Selar (Umag-Mladost, Umag) 25-36/2 

Ivan Šimara (Umag-Mladost, Umag) 25-36/2 

Ruben Erlić (Umag-Mladost, Umag) 25-36/2 

David Ferlin (Umag-Mladost, Umag) 25-36/2 

Alen Marijanović (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Antonijo Badanjak (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Dino Kurtović (Umag-Mladost, Umag) 25-36/2 

Niko Gržetić (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Toni Marčić (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Ivan Babić (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Sven Muminović (Umag-Mladost, Umag) 25-36/2 

NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI 
 

Luka Miškulin (Uljanik, Pula) 36/2 

NK "GALEB", JURICANI 
 

Ibro Jakupović 37/1 

 
 
BRISANJA IGRAČA 

 

SJEDNICA 16.07.2019 

NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI 

Robbie Leitch jer odlazi u inozemstvo. 

SJEDNICA 23.07.2019 

NK "VIŽINADA", VIŽINADA 

Vedran Katić jer odlazi u inozemstvo. 
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OBAVIJEST KLUBOVIMA – LJETNI PRIJELAZNI ROK  ZA IGRAČE 
 

- Ljetni prijelazni rok traje od  15. lipnja  do 31. kolovoza svake godine, a zimski prijelazni rok 
traje od 18. siječnja do 15. veljače svake godine. Ljetni prijelazni rok za klubove malog 
nogometa traje od 15. srpnja do 30. rujna svake godine. 
 

- Igrači amateri koji se natječu u Trećoj HNL i u isključivo amaterskim ligama i igrači amateri koji 
u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina mogu se 
registrirati tijekom cijele natjecateljske godine osim u razdobljima između 15. listopada i 17. 
siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja. 
 

- Igrač koji želi promijeniti klub a nema istupnicu, obvezan je u prijelaznom roku u razdoblju od 
15. lipnja. do 31. srpnja pisanim putem svome klubu zatražiti istupnicu i to preporučenom 
poštanskom pošiljkom ili neposredno, uz pismenu ovjeru kluba o primitku toga zahtjeva. 

 
- Igrači amateri koji se prvi puta registriraju u nogometnoj organizaciji ( prva registracija ) mogu 

se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine osim u razdoblju od 01. svibnja i 14. lipnja. 
 

- Igrači tijekom jedne natjecateljske godine mogu biti registrirani za najviše tri kluba, a tijekom 
tog razdoblja igrač ima pravo na službenim utakmicama samo za dva kluba. 

 
                                                                                               
                                                                                                KOMISIJA ZA  REGISTRACIJU        

                   KLUBOVA I IGRAČA         
             Paolo Prodan i Denis Muminović, v.r. 


