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Temeljem članka 34. Statuta Nogometnog saveza Županije Istarske, članka 4. i 5. 

Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, Skupština Nogometnog saveza Županije 

Istarske donijela je na svojoj sjednici održanoj 04.09.2015. godine i izmjenila i dopunila 

05.04.2018. i 07.07.2020. godine  

      

O D L U K U 

O SUSTAVU STALNIH  NATJECANJA NSŽI 
/ proćišćeni tekst / 

 

Članak 1. 

 

 Natjecanja se sastoji od natjecanja seniora, mlađih uzrasta i veterana nogometnih 

klubova sa područja NSŽI. 

Članak 2. 

 

 Natjecanje organiziraju i vode tijela NSŽI i NS u ligama kroz dvije polusezone, 

jesensku i proljetnu, kao i doigravanjem. 

Sustav organiziranja natjecanja uređuje se propozicijama natjecanja po ligama i uzrastima. 

Propozicijama natjecanja utvrdit će se tijela za organiziranje i vođenje natjecanja po 

skupinama. 

 

SENIORI 
Članak 3. 

 

             Natjecanje seniora odvija se u tri stupnja: 

 

I 1.ŽNL     

II         2.ŽNL    

III        3.ŽNL  

 

             Sastav klubova po ligama  utvrdit će IO NSŽI-e najkasnije 30 dana prije početka 

natjecateljske godine. 

 

PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 

 

Članak 4. 

              

  1.ŽNL je jedinstvena liga za cijelo područje NSŽI, a sastavljena je od  klubova 

1.ŽNL-e koji su ostvarili plasman i klubova koji su izgubili  status iz višeg stupnja 

natjecanja te dva prvoplasirana kluba 2.ŽNL da liga broji najviše 14  klubova. 
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Članak 5. 

 

       1.ŽNL-u ograniziraju i vode tijela IO NSŽI-e  sukladno  Propozicijama za ovaj 

stupanj natjecanja. 

Članak 6. 

 

                   Za sudjelovanje u natjecanju 1.ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati kriterije i 

uvjete za natjecanje utvrđene odlukom IO NSŽI-e. 

 

Članak 7. 

 

Prvak  1.ŽNL-e  ima mogućnost napredovanja u ligu višeg ranga natjecanja. Iz lige 

ispada obavezno 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/. 

Članak 8. 

          

  Propozicije natjecanja  donijeti će  IO NSŽI najkasnije do 30 dana prije početka 

natjecanja. 

 

DRUGA  ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 

 

Članak 9. 

              

             2.ŽNL je jedinstvena liga za cijelo područje NSŽI, a sastavljena je od klubova 2. 

ŽNL-e  koji su ostvarili plasman i klubova koji su izgubili  status  1.ŽNL-e te prvoplasirani 

klubovi 3.ŽNL  da liga broji najviše  14 klubova. 

 

Članak 10. 

 

2. ŽNL-u ograniziraju i vode tijela IO NSŽI-e  sukladno  Propozicijama za ovaj 

stupanj natjecanja. 

Članak 11. 

 

             Za sudjelovanje u natjecanju 2. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati kriterije i 

uvjete za natjecanje utvrđene odlukom IO NSŽI-e. 

 

Članak 12. 

 

Prva dva plasirana kluba 2.ŽNL-e imaju mogućnost napredovanja u viši rang        

/1. ŽNL/, a iz lige ispada obavezno posljednjeplasirani klub  odnosno i više,  da liga broji 

najviše  14 klubova. 2.ŽNL se popunjava sa prvoplasiranim klubovima 3. ŽNL / iznimno 

do najviše trećeplasiranim klubom koji ispunjava uvjete, ukoliko prvak ne ispunjava 

uvjete/. 

Članak 13. 

 

 Propozicije natjecanja  donijeti će  IO NSŽI najkasnije do 30 dana prije početka 

natjecanja. 
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TREĆA ŽUPANIJSKA  NOGOMETNA LIGA 

 

Članak 14. 

 

 Natjecanje seniora odvija se po skupinama sa najviše do 14 klubova u natjecanju.  

 

Članak 15. 

 

 Raspored klubova po skupinama III ŽNL-e odredit će IO NSŽI-e posebnom 

odlukom. 

Članak 16. 

 

            Vodstva natjecanja  svake skupine dužna su najmanje dva puta   godišnje podnijeti 

pismeno izvješće  IO NSŽI-e. 

Članak 17.    

 

            Za sudjelovanje u natjecanju 3. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati kriterije i 

uvjete za natjecanje utvrđene odlukom IO NSŽI-e. 

 

Članak 18. 

 

Prvak svake skupine 3. ŽNL-e  ima mogućnost napredovanja u viši rang /2.ŽNL/   

koji ispunjava uvjete iz natjecanja 2.ŽNL. Ukoliko prvaci ne ispunjavaju uvjete pravo 

napredovanja može iskoristiti  iznimno do najviše trećeplasirani klub. 

 

Članak 19. 

 

          Propozicije natjecanja  donijeti će  IO NSŽI najkasnije do 30 dana prije početka 

natjecanja. 

 

NATJECANJE MLAÐIH UZRASTA 
 

Članak 20. 

 

Temeljem odluke o sustavu natjecanja HNS  natjecanje početnika, prednatjecatelja,  

mlađih pionira, pionira i juniora organizira i vodi NSŽI. 

   Propozicije natjecanja, raspored momčadi po skupinama i rukovodstva natjecanja  

utvrditi će IO NSŽI. 

 

PIONIRI I JUNIORI  

Članak 21. 

 

                   ŽNL-e su lige za cijelo područje NSŽI, a sastavljene su od momčadi pionira i 

juniora klubova seniora u natjecanju 1. ŽNL-e  te ostalih klubova  koji se prijave za 

natjecanje u obje kategorije pionira i juniora. 

        Propozicijama natjecanja definiraju se skupine obzirom na teritorijalnu 

pripadnost sa najviše do 14 klubova sa podjednakim brojem klubova. 

 

Članak 22. 

 

                  Natjecanja ŽNL pionira i juniora ograniziraju i vode tijela IO NSŽI-e sukladno 

Propozicijama za ovaj stupanj natjecanja. 
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MLAĐI PIONIRI I PIONIRI  

     Članak 23. 

 
      PIONIRSKE LIGE  ISTRE su lige mlađih pionira i pionira  za cijelo područje NSŽI. 

 

      Članak 24. 

 

Lige mogu brojati do najviše 14 klubova.  Natjecanja  ograniziraju  i vode tijela IO 

NSŽI-e  sukladno  Propozicijama natjecanja za ovaj stupanj natjecanja. 

 

PREDNATJECATELJI  U – 11,  POČETNICI   U – 9 

 

     Članak 25. 

 

 ŽNL U – 11, U – 9 su lige prednatjecatelja i početnika za područje NSŽI. 

Propozicijama natjecanja određuje  se do najviše 14 klubova u natjecanju. 

       

Članak 26. 

 

Natjecanje lige odvijati će se po skupinama. Raspored klubova po skupinama 

odredit će IO NSŽI-e temeljem teritorijalne pripadnosti klubova određenom Nogometnom 

središtu. 

      

Članak 27. 

 

                  Natjecanje organiziraju i vode tijela za natjecanje Nogometnog središta po 

odluci IO NSŽI-e sukladno Propozicijama natjecanja. U slučaju manjeg broja klubova u 

natjecanju sporazumno dva Nogometna središta mogu dogovoriti zajedničko natjecanje. 

Vodstva natjecanja svake skupine dužna su najmanje dva puta godišnje podnijeti pismeno 

izvješće  IO NSŽI-e.  

 

VETERANI 
Članak 28. 

 

               Natjecanje liga ŽNL VETERANI odvijati će se po skupinama. Raspored klubova 

po skupinama odredit će IO NSŽI-e temeljem teritorijalne pripadnosti klubova određenom 

Nogometnom središtu. 

Članak 29. 

 

                Natjecanje organiziraju i  vode tijela za natjecanje Nogometnog središta po  

odluci IO NSŽI-e sukladno Propozicijama natjecanja. U slučaju manjeg broja klubova u 

natjecanju sporazumno dva Nogometna središta mogu dogovoriti zajedničko natjecanje. 

Vodstva natjecanja svake skupine dužna su najmanje dva puta godišnje podnijeti pismeno 

izvješće  IO NSŽI-e.   

         

     Članak 30. 

 

Izmjene i dopune ove odluke, obavljaju se na način po postupku predviđenim za 

njezino donošenje. 

      Članak 31. 

 

Za tumačenje odredbi iz ove odluke  ovlašćuje se  IO  NSŽI.  
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             Članak 32. 

 

Ova Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu NSŽI, 

primjenjuje se od natjecateljske godine 2020/2021.  

 

 

                 PREDSJEDNIK: 

                Darko Raić Sudar  v.r.  


