
                                                        

 

 

 

 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
  
   Broj:  443/2021       Pula, 04.08.2021.  
 

                                BILTEN   
 

                                           br. 5. 
 

                                     Natjecateljska godina 2021./2022. 
 
                                                 S  A  D  R  Ž  A  J 
 

- Obavijest klubovima licenciranje trenera 
- Obavijest klubovima licenciranje službenih osoba NOVO 
- Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Izvršnog odbora NSŽI 
- Kalendar natjecanja jesen natjecateljska godina 2021./2022. 
- Sastav liga seniora za natjecateljsku godinu 2021./2022. 
- Propozicije natjecanja seniora i mladeži 
- Propozicije Kup natjecanja seniora i mladeži 
- Odluka o vodstvu natjecanja 
- Odluka o iznosima članarina za natjecanje za natjecateljsku godinu 2021./2022. 
- Odluka naknada sudaca i delegata za natjecateljsku godinu 2021./2022. 
- Odluka o zajedničkoj listi delegata NSŽI za natjecateljsku godinu 2021./2022. 
- Odluka o Izmjeni i dopini naknada NSŽI 
- Odluka o razrješenju starih i imenovanju novih članova Komisija saveza 
- Raspored 1. kola Kupa NSŽI za seniore 
- Zapisnik Disciplinske komisije 
- Zapisnik Komisije za registraciju klubova i igrača 

 
 Klubovima 

 Povjerenicima natjecanja 

 Povjereniku suđenja 

 Disciplinskim sucima 

 Nogometnim središtima 

 Sredstvima javnog informiranja 
 

Službeno glasilo Nogometnog saveza Županije Istarske 
                                                   Uredio: Robi Fonović 

 
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 

                             https://web.facebook.com/nszi.hr/?modal=admin_todo_tour 
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                       OBAVIJEST KLUBOVIMA ZA LICENCIRANJE TRENERA 
 
 
 
Za potrebe licenciranja trenera za natjecateljsku godinu 2021./2022. dužnost ovlaštene 

             osobe kluba je: 
- Unijeti licencu trenera u Comet sustav, odabrati tip licence i kategoriju u kojoj će raditi trener 
- Unijeti u Comet sustav  ugovor o treniranju popunjen sa svim potrebitim podacima, potpisan 

od strane trenera, ovlaštene osobe kluba i  ovjeren žigom kluba. Ugovor treba biti u PDF 
formatu u jednom failu. 

- Dostaviti putem maila diplomu, uvjerenje o usavršavanju i Uefa trenersku iskaznicu. 
- Trener je dužan platiti članarinu NSŽI za 2021. godinu po traženju odnosno ispostavljenom 

računu. 

 

 

 

OBAVIJEST KLUBOVIMA ZA LICENCIRANJE SLUŽBENIH OSOBA NOVO 
 
  
U Comet sustavu  novom nadogradnjom dopušteno je ovlaštenim osobama u klubu izvršiti licenciranje 
službenih osoba. 
 

Za potrebe licenciranja službenih osoba za natjecateljsku godinu 2021./2022. dužnost  
 ovlaštene osobe kluba je: 

- Dostaviti putem elektroničke pošte zahtjev sa popisom svih osoba za koje se traži licenciranje 
potpisan od ovlaštene osobe kluba za natjecateljsku godinu 2021./2022. 

- Unijeti predstavnika, fizioterapeuta, liječnika, rukovoditelja osiguranja u Comet sustav. Za 
osobe koje su u Comet sustavu a imaju sliku istu nije potrebno ponovno unositi kao ni kopiju 
osobnog dokumenta 

- Unosi se na slijedeći način: 
Treneri/Stožer 
Novi član stožera 
Odabrati tip registracije 

- Za liječnike i fizioterapeute potrebno je unijeti kopiju svjedodžbe ili liječničke iskaznice u PDF 
obliku. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 418-1/2021.          Pula, 03.08.2021. 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 15. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održanog dana 02.08.2021. godine /ponedjeljak/ u Bujama 
sa početkom u 19,00 sati. 

koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br. 5. od 03.08.2021. godine 

             Cjeloviti Zapisnik nalazi se u spisu br. 418/2021. 

 

PRISUTNI: Raić Sudar, Žiković, Fornažar, Modrušan, Mihovilović, Černjul, Barbo, Blašković i Brgić 

     ODSUTNI: NITKO 
     OSTALI: Fonović, Prodan i Vidulin – Glas Istre 

 
 
Donosi se odluka o prihvaćanju dnevnog reda za 15. sjednicu Izvršnog odbora NSŽI. 
 
Prihvaća se zapisnik sa 13. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 24.06.2021. godine, u Puli.   
Prihvaća se zapisnik sa 14.  elektronske sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 06.07.2021. 
godine.   
 
Donose se odluke vezane za natjecanje za natjecateljsku godinu 2021./2022. 

 

- Kalendar natjecanja za natjecateljsku godinu 2021./2022.  

- Odgađa se Superkup seniora. 

- Sastav liga 1. ŽNLI, 2. ŽNLI, 3. ŽNLI – sjever, 3. ŽNLI – jug. 

- Klubovima koji imaju momčadi mladeži u natjecanju daje se rok do ponedjeljka, 09.08.2021. 
godine da izvrše eventualne promjene prijava i odjava momčadi kluba za natjecanje. Po 
završetku roka donijeti će se konačni sastav liga mladeži NSŽI. 

- Propozicije natjecanja seniora 1. ŽNLI, 2. ŽNLI, 3. ŽNLI, Propozicije natjecanja mlađih pionira, 
pionira i juniora, Propozicije natjecanja početnika i prednatjecatelja, Propozicije kup natjecanja 
seniora, pionira, kadeta i juniora za natjecateljsku godinu 2021./2022. 

- Donosi se odluka o snimanju utakmica 1. ŽNLI  

- Donosi se odluka o odigravanju utakmice za popunu 2 ŽNLI. 

- Prvenstvene utakmice seniora koje su određene nedjeljom u podnevnom terminu započeti će 
u 10.30. sati. 

- Vodstva natjecanja seniora i mladeži, izuzev Povjerenika za suđenje. 

- Iznosi članarina momčadi za natjecanje za natjecateljsku godinu 2021./2022.  

- Iznosi naknada sudaca i delegata za natjecateljsku godinu 2021./2022. 

- Prijedlog liste delegate 3.HNL i 4.NL NS Rijeka i prijedlogu liste delegata HMNL i lista 
delegata ŽNLI. 

- Donosi se odluka o organizaciji edukativno razvojnog kampa NSŽI. 

- Usvaja se prijedlog rada KNT IŽ za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. 

- Donosi e odluka o imenovanju Robija Fonovića za upravljanje dokumentiranim gradivom 
NSŽI. 

- Donosi se odluka o prijemu delegata Sendija Soldatića u članstvo NSŽI. 

- Donosi se odluka o izmjeni i dopuni naknada NSŽI. 

- Donosi se odluka o razriješenju starih i imenovanju novih članova Komisija saveza. 

- Prihvaća se zahtjev Komisije sudaca NSŽI o produženju sudačkog staža Silvestru Bezelju i 
Vidoju Filipovu za natjecateljsku godinu 2021./2022. 

 
 
 
 
 
 



Broj:  425/2021.               Pula, 03.08.2021. 
 
         

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 
39. Statuta NSŽI donio: 
                 
                                         

               ODLUKU 
 
 
             o kalendaru natjecanja za natjecateljsku godinu 2021/2022. za jesenski dio natjecanja. 

 

- Sva natjecanja koja broje 13-14 momčadi u natjecanju započinju dana 04. i 05. rujna 2021. 
godine.  Završetak natjecanja 27. i 28. studenog 2021.godine. Iznimka su natjecanja 3 ŽNLI 
jug i sjever koje započinju 04. i 05. rujna 2021. zbog Kup natjecanja seniora NSŽI. 
 

- Sva ligaška natjecanja koja broje 12 ili manje  momčadi u natjecanju započinju  dana 11. i 12. 
rujna 2021. godine. Završetak natjecanja 21.11.2020. godine. Ukoliko natjecanje mladeži broji 
13 klubova, natjecanje započinje 04. rujna 2021. godine. 
 

- Kup natjecanje seniora započinju u subotu 21.08.2021 prvim kolom, dok bi se drugo kolo kupa 
igralo 28/29.08.2021.  
 

- Kup natjecanje pionira, kadeta i juniora započinje 08.09.2020. / srijeda / sa utakmicama prvog 
kola. Slijedeća kola svaku drugu srijedu sa završetkom do najkasnije 21.10.2020. godine. 

 
- Superkup NSŽI se odgađa za mjesec rujan 2021. 

 
- Eventualna utakmica za popunu 2. ŽNLI  NK Vodnjan – NK Buzet igra se 28.08.2021. godine. 

 
- Seminare sudaca i delegata potrebno je održati najkasnije do početka prvenstva ukoliko isto 

bude dozvoljavala epidemiološka situacija. 
 

- Plenum klubova potrebno je održati u prvom tjednu kolovoza. 

 
Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu. 

 
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Broj:  434/2021.               Pula, 03.08.2021. 
 
         

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 
39. Statuta NSŽI donio 
                                                         
 

               ODLUKU 
 
 

             o sastavu liga seniora NSŽI za natjecateljsku godinu 2021./2022. 

 

 

1. ŽNLI 2. ŽNLI 3. ŽNLI JUG 3. ŽNLI SJEVER 

FUNTANA ŠTINJAN CEMENT GALEB 

RABAC PETROVIJA MARČANA MOMJAN 1947 

BANJOLE BRONIGLA NOVA VAS MANJADVORCI LIVADE 

ISTRA TAR ARNE PERUŠKI BARBAN 2013 MARUŠIĆI 

ŽMINJ KAŠTELIR LABINCI GALIŽANA VIŽINADA 

POTPIĆAN UČKA 72 POLET RAŠA 1938 GROŽNJAN OPRTALJ 

VRSAR DAJLA ŠIŠAN SAVUDRIJA 

ISTRA-PULA PURIS PEROJ BABIĆI 1947 

ISKRA VIŠNJAN 1957 POMORAC DINAMO 

JEDINSTVO OMLADINAC VALBANDON 72 VALDEBEK MOELA 

LIŽNJAN PLOMIN VODNJAN BUZET 

MLADOST RS UMAG-UMAGO   

SMOLJANCI SLOBODA KANFANAR   

MUNTIĆ VODNJAN/BUZET   

 
 
 

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu. 
 
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 419/2021       Pula, 02.08.2021. 
 

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 39. Statuta 
NSŽI donio slijedeću: 

O D L U K U  
O PROPOZICIJAMA NATJECANJA 
  1. ŽUPANIJSKE LIGE ISTRE ZA 

NATJECATELJSKU 2021/2022. GODINU 
 
I     OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
            Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 02.08.2021. 
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 kriterije i uvjete za 
natjecanje utvrđene odlukom o sustavu stalnih natjecanja NSŽI, čl. 6, br. 315/2020. od 08.07.2020. 
godine i odlukom IO NSŽI-e br. 340/2020. od 23.07.2020. 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 
sprječavanju 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 popodne. Rasporedom utakmica određuje se da se najmanje 2 (dvije) 
utakmice svakog kola odigraju u subotu te 1 (jedna) utakmica u nedjelju u prijepodnevnom terminu 
koja će početi u 10,30 sati. 
 Povjerenik lige može odobriti odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih 
kalendarom, a u opravdanom slučaju i zamijeniti domaćinstva. Posljednja 2 (dva) 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. 
 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. 
            Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na 
COVID – 19 kod najmanje tri (3) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u 
odgovarajućem trenutku bude propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog 
donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na 
dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana, ovisno o rasporedu natjecanja 
i obvezama klubova. 
            U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih 
epidemijom COVID-19 (ili nekog drugog razloga više sile), te nedostatka termina za završetak 
natjecanja, IO NSŽI može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva. 
  
      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 

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. 

Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 
15 minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati. 
 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. 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. 
 Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake 
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. 
            Klub domaćin obavezan je utakmicu snimati s jednom kamerom, te snimke (USB ili DVD 
snimak) predati delegatu neposredno po završetku utakmice. Kamere za snimanje utakmice osigurava 
NSŽI, dok je domaćin dužan osigurati osobu za snimanje utakmice. Utakmica se mora snimati s tribine 
ili na povišenom položaju (min 3 metra) s time da se kamera nalazi na poziciji središnje crte terena za 
igru. 
 
II     PRAVO NASTUPA 

Članak 7. 
 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 i 
imaju valjani specijalistički liječnički pregled. Sa specijalističkim liječničkim pregledom koji vrijedi šest 
mjeseci igrač može nastupati sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda 
istekao. 

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 za sve igrače vrijedi /6/ šest mjeseci od dana obavljenog 
pregleda. 

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i 
do kada vrijedi liječnički pregled. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno 
vrijeme, kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, igrač, može nastupati od dana 
upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. 
Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača juniora za nastup u seniorskoj momčadi. 
Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač može nastupiti na svim 
utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao. Igrač koji nije liječnički 
pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika 
zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav COMET ne može nastupiti 
na javnoj utakmici. 

Na ligama NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljanina 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. Svaka momčad će imati pravo na najviše 
četiri zaustavljanja igre za zamjene tijekom utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako 
obje momčadi istovremeno obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje momčadi.  

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 
01.07.2021. nije bio stariji od 21 godine odnosno rođen poslije 01.07.2000. 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 2021/2022. 
 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 

              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. Eventualno sastanku može nazočiti i osoba zadužena za provođenje 
epidemioloških mjera. 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.  
           Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku pred utakmice, te zapisnički konstatirana 
ne može se više samovoljno mijenjati. 
           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 kompjuterskim 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, Zapisnik o utakmici i 
Izvješće delegata, dostaviti poštom u roku od 24 sata nakon odigrane utakmice ili ga dostaviti osobno 
u prostorije NSŽI. 

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

  Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje. 
  Delegat 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 od obavljanja dužnosti u jednom ili više ciklusa, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti 
će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za 
natjecanje. 

  
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. 
            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. 
           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. 
  
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 suparničke 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.  

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 na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe 
po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili mailom 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. 
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će 
odbačene. 
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 deset (10) dana od dana prijema žalbe, 
odnosno dva (2) dana u slučaju žalbe na utakmice iz posljednja tri kola prvenstva. 
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. 
 
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 kako bi liga u sezoni 2022/2023 brojala 14 
klubova.  
            1.ŽNLI se popunjava sa dva prvoplasirana kluba 2. ŽNL /iznimno do najviše petoplasiranog 
kluba, ukoliko prvak ili doprvak ne ispunjavaju uvjete/ ukoliko ispunjavaju uvjete iz Odluke o sustavu 
stalnih natjecanja NSŽI, čl. 17, br. 315/2020. od 08.07.2020. godine i odlukom IO NSŽI-e br. 
340/2020. od 23.07.2020. godine.         

 
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 15 (petnaest) 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 utakm ice 
istaknuta zastava Republike Hrvatske. 
 
  XVI     NADZOR NAD NATJECANJEM 
 

Članak 24. 
 Nadzor nad natjecanjem 1. ŽNL Istra provodi Izvršni odbor NSŽI, odnosno po ovlaštenju 
Predsjednik i Tajnik 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. 
 
XVIII     ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
            Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme trajanja 
epidemije Covid-19.  
            Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili druge odluke 
koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka. 
            Utakmice ŽNLI odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu igrališta 
i terenu za igru, što obuhvaća:  
- Momčadi: najviše do 18 igrača  
- Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba  



- Suci (3)  
- Sakupljači lopti: najviše 6  
- osoba zadužena za održavanje terena: 1. 
             Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere 
Stožera civilne zaštite RH, županijskog Stožera civilne zaštite, odluke IO HNS-a.  
             Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera pojedine 
lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve 
utakmice igraju sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja na stadionu uz 
ograničeni broj osoba na glavnoj tribini i stadionu:  
NA GLAVNOJ TRIBINI:  
- Delegat (sudački mentor) : 2  
- Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 10 osoba 
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 5 osoba  
- PRESS: najviše 5 akreditiranih novinara  
- NSŽI: najviše 3 osoba  
- Redari ili zaštitari (max 10) 
         Svaki klub obvezan je imenovati odgovornu osobu za provedbu epidemioloških mjera na 
utakmicama. Ta osoba mora prisustvovati službenom sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u 
svakom trenutku biti dostupna delegatu utakmice. 
             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 02.08.2021. godine.  
 
 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE   
PREDSJEDNIK   

       Darko Raić Sudar v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 420/2021       Pula, 02.08.2021. 
 
Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 39. Statuta 

NSŽI donio slijedeću: 
O D L U K U  

O PROPOZICIJAMA NATJECANJA 
  2. ŽUPANIJSKE LIGE ISTRE ZA 

NATJECATELJSKU 2021/2022. GODINU 
 
I     OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
   Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 02.08.2021. 
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 kriterije i uvjete za 
natjecanje utvrđene Odlukom o sustavu stalnih natjecanja NSŽI, čl. 11, br. 315/2020. od 08.07.2020. 
godine i odlukom IO NSŽI-e od 23.07.2020. 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 
sprječavanju 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 popodne. Rasporedom utakmica određuje se da se najmanje 2 (dvije) 
utakmice svakog kola odigraju u subotu te 1 (jedna) utakmica u nedjelju u prijepodnevnom terminu 
koja će početi u 10,30 sati. 
 Povjerenik lige može odobriti odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih 
kalendarom, 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. 
 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. 
          Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na 
COVID – 19 kod najmanje tri (3) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u 
odgovarajućem trenutku bude propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog 
donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na 
dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana, ovisno o rasporedu natjecanja 
i obvezama klubova. 
            U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih 
epidemijom COVID-19 (ili nekog drugog razloga više sile), te nedostatka termina za završetak 
natjecanja, IO NSŽI može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva. 
 
  
      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. 
 
     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. 

Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 
15 minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati. 
 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. Promocija ili objava, na 
bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u nesporednoj blizini 
stadiona strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka 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 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 i 
imaju valjani specijalistički liječnički pregled. Sa specijalističkim liječničkim pregledom koji vrijedi šest 
mjeseci igrač može nastupati sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda 
istekao. 

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 za sve igrače vrijedi /6/ šest mjeseci od dana obavljenog 
pregleda. 

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i 
do kada vrijedi liječnički pregled. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno 
vrijeme, kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, igrač, može nastupati od dana 
upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. 
Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača juniora za nastup u seniorskoj momčadi. 
Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač može nastupiti na svim 
utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao. Igrač koji nije liječnički 
pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika 
zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav COMET ne može nastupiti 
na javnoj utakmici. 

Na ligama NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljanina 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. Svaka momčad će imati pravo na najviše 



četiri zaustavljanja igre za zamjene tijekom utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako 
obje momčadi istovremeno obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje momčadi.  
  

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 2021/2022. 
 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 

             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. Eventualno sastanku može nazočiti i osoba zadužena za provođenje 
epidemioloških mjera. 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.  
           Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku pred utakmice, te zapisnički konstatirana 
ne može se više samovoljno mijenjati. 

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 kompjuterskim 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 izvijestiti 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, Zapisnik o utakmici i 
Izvješće delegata, dostaviti poštom u roku od 24 sata nakon odigrane utakmice ili ga dostaviti osobno 
u prostorije NSŽI. 

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

Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje. 



Delegat 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 od obavljanja dužnosti u jednom ili više ciklusa, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti 
će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za 
natjecanje. 
 
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. 
         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. 
         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. 
 
 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.  
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 na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe 
po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili mailom 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. 
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će 
odbačene. 
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 deset (10) dana od dana prijema žalbe, 
odnosno dva (2) dana u slučaju žalbe na utakmice iz posljednja tri kola prvenstva. 
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. 
 
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 2021./2022. godine, 
stječu pravo nastupa u 1. ŽNLI u natjecateljskoj godini 2022./2023. ukoliko ispunjavaju uvjete iz 
Odluke o sustavu stalnih natjecanja NSŽI, čl. 11, br. 315/2020. od 08.07.2020. godine i odlukom IO 
NSŽI-e od 23.07.2020. godine. 
            Iz lige obvezno ispada posljednjeplasirani klub  odnosno i više klubova kako bi liga u sezoni 
2022/2023 brojala 14 klubova.  



            2. ŽNL popunjava se prvoplasiranim klubovima skupina 3. ŽNL / iznimno do najviše 
trećeplasiranim klubom koji ispunjava uvjete iz Odluke o sustavu stalnih natjecanja NSŽI, čl. 11, br. 
315/2020. od 08.07.2020. godine i odlukom IO NSŽI-e od 23.07.2020. godine, 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 15 (petnaest) 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. 
 
 
 XVI     NADZOR NAD NATJECANJEM 
 

Članak 24. 
 Nadzor nad natjecanjem 2. ŽNL Istra provodi Izvršni odbor NSŽI, odnosno po ovlaštenju 
Predsjednik i Tajnik 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. 
 
XVIII     ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
            Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme trajanja 
epidemije Covid-19.  
            Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili druge odluke 
koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka. 
             Utakmice ŽNLI odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu igrališta 
i terenu za igru, što obuhvaća:  
- Momčadi: najviše do 18 igrača  
- Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba  
- Suci (3)  
- Sakupljači lopti: najviše 6  
- osoba zadužena za održavanje terena: 1. 
             Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere 
Stožera civilne zaštite RH, županijskog Stožera civilne zaštite, odluke IO HNS-a.  



             Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera pojedine 
lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve 
utakmice igraju sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja na stadionu uz 
ograničeni broj osoba na glavnoj tribini i stadionu:  
            NA GLAVNOJ TRIBINI:  
- Delegat (sudački mentor) : 2  
- Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 10 osoba 
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 5 osoba  
- PRESS: najviše 5 akreditiranih novinara  
- NSŽI: najviše 3 osoba  
- Redari ili zaštitari (max 10) 
         Svaki klub obvezan je imenovati odgovornu osobu za provedbu epidemioloških mjera na 
utakmicama. Ta osoba mora prisustvovati službenom sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u 
svakom trenutku biti dostupna delegatu utakmice. 
 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 02.08.2021. godine. 
 
 

                       NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
PREDSJEDNIK 

      Darko Raić Sudar v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Broj: 422/2021             Pula, 02.08.2021. 
 
Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 22.07.2021. godine  temeljem čl. 39. Statuta 

NSŽI donio slijedeću: 
O D L U K U  

O PROPOZICIJAMA NATJECANJA 
 3. ŽUPANIJSKE LIGE ISTRE ZA 

NATJECATELJSKU 2021/2022. GODINU 
 
I     OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
   Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 02.08.2021. 
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 kriterije i uvjete za natjecanje 
utvrđene Odlukom o sustavu stalnih natjecanja NSŽI, čl. 17, br. 315/2020. od 08.07.2020. godine i 
odlukom IO NSŽI-e br. 340/2020. od 23.07.2020. 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 
sprječavanju 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. 
 Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu prema kalendaru natjecanja. Utakmice se 
uglavnom igraju nedjeljom popodne. Rasporedom utakmica određuje se da se najmanje 1 (jedna) 
utakmica svakog kola odigra u subotu te 1 (jedna) utakmica u nedjelju u prijepodnevnom terminu s 
početkom u 10,30 sati. 
 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. 
 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. 
            Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na 
COVID – 19 kod najmanje tri (3) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u 
odgovarajućem trenutku bude propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog 
donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na 
dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana, ovisno o rasporedu natjecanja 
i obvezama klubova. 
             U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih 
epidemijom COVID-19 (ili nekog drugog razloga više sile), te nedostatka termina za završetak 
natjecanja, IO NSŽI može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva. 
 
  
      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. 
 
     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. 

Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 
15 minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati. 

 
 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. Promocija ili objava, na 
bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u nesporednoj blizini 
stadiona strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka 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 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 i 
imaju valjani specijalistički liječnički pregled. Sa specijalističkim liječničkim pregledom koji vrijedi šest 
mjeseci igrač može nastupati sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda 
istekao 

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 za sve igrače vrijedi /6/ šest mjeseci od dana obavljenog 
pregleda. 

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i 
do kada vrijedi liječnički pregled. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno 
vrijeme, kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, igrač, može nastupati od dana 
upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. 
Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača juniora za nastup u seniorskoj momčadi. 
Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač može nastupiti na svim 
utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao. Igrač koji nije liječnički 
pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika 
zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav COMET ne može nastupiti 
na javnoj utakmici. 

Na ligama NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljanina 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 2021/2022. 
 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 

            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. Eventualno po potrebi sastanku može nazočiti i osoba zadužena za 
provođenje epidemioloških mjera. 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.  
         Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku pred utakmice, te zapisnički konstatirana 
ne može se više samovoljno mijenjati. 

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 kompjuterskim 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 izvijestiti 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, Zapisnik o utakmici i 
Izvješće delegata, dostaviti poštom u roku od 24 sata nakon odigrane utakmice ili ga dostaviti osobno 
u prostorije NSŽI. 



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

Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje. 
Delegat 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 od obavljanja dužnosti u jednom ili više ciklusa, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti 
će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za 
natjecanje. 

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.  
            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. 
         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. 
  
 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.  
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 na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe 
po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili mailom 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. 
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će 
odbačene. 
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 deset (10) dana od dana prijema žalbe, 
odnosno dva (2) dana u slučaju žalbe na utakmice iz posljednja tri kola prvenstva. 
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 elektronsk im putem i 
objavljuje na web stranici NSŽI. 
 
XII     DISCIPLINSKE ODREDBE 

Članak 19. 
 Disciplinski prekršaji koje su izvršili klubovi 3.ŽNL, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali 
nogometni djelatnici u natjecanju 3.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 2020./2021. 
godine stječu pravo nastupa u 2.ŽNLI u natjecateljskoj godini 2021./2022. ukoliko ispunjavaju uvjete iz 
Odluke o sustavu stalnih natjecanja NSŽI, čl. 17, br. 315/2020. od 08.07.2020. godine i odlukom IO 
NSŽI-e br. 340/2020. od 23.07.2020. godine. 
 
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 15 (petnaest) 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 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. 
 
XVIII     ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26. 
            Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme trajanja 
epidemije Covid-19.  
            Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili druge odluke 
koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka. 
             Utakmice ŽNLI odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu igrališta 
i terenu za igru, što obuhvaća:  
- Momčadi: najviše do 18 igrača  
- Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba  
- Suci (3)  
- Sakupljači lopti: najviše 6  
- osoba zadužena za održavanje terena: 1. 
             Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere 
Stožera civilne zaštite RH, županijskog Stožera civilne zaštite, odluke IO HNS-a.  
             Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera pojedine 
lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve 
utakmice igraju sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja na stadionu uz 
ograničeni broj osoba na glavnoj tribini i stadionu:  
NA GLAVNOJ TRIBINI:  
- Delegat (sudački mentor) : 2  
- Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 10 osoba 
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 5 osoba  
- PRESS: najviše 5 akreditiranih novinara  
- NSŽI: najviše 3 osoba  
- Redari ili zaštitari (max 10) 



         Svaki klub obvezan je imenovati odgovornu osobu za provedbu epidemioloških mjera na 
utakmicama. Ta osoba mora prisustvovati službenom sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u 
svakom trenutku biti dostupna delegatu utakmice. 
            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 02.08.2021. godine. 
 
 

                    NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
PREDSJEDNIK 

         Darko Raić Sudar v.r. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 424/2021       Pula, 02.08.2021. 
 

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 39. Statuta NSŽI donio 
sljedeću: 

O D L U K U  
 

PROPOZICIJE 
ŽUPANIJSKIH LIGA ISTRE – MLAĐI PIONIRI / PIONIRI / JUNIORI ZA 

ZA  NATJECATELJSKU  2021./2022. GODINU 
 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od     02.08.2021. 
godine sudionici natjecanja u kategoriji mlađih pionira, pionira i juniora u  županijskim nogometnim 
ligama Istre određeni su posebnom odlukom. 

Natjecanje se odvija prema unaprijed utvrđenom kalendaru natjecanja. 
Natjecanje ŽNLI mlađih pionira, pionira i juniora po skupinama odvija se po dvostrukom bod 

sustavu ili prilagođenom sustavu u odnosu na broj momčadi kroz jesenski i proljetni dio natjecanja.  
            U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih 
epidemijom COVID-19 (ili nekog drugog razloga više sile), te nedostatka termina za završetak 
natjecanja, IO NSŽI može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva. 
  

Članak 2. 
 Vrijeme trajanja utakmica prema uzrastu: 
 MLAĐI PIONIRI : 2 x 30 minuta 

PIONIRI :  2 x 35 minuta 
 JUNIORI : 2 x 45 minuta 

Posebnom odlukom IO NSŽI koja se odnosi samo na utakmice kategorije mlađih pionira, 
odredbom izmjene Pravila nogometne igre, udarac sa kuta izvodi igrač sa mjesta sjecišta poprečne 
linije i linije granice kaznenog prostora te se utakmice igraju loptom veličine br. 4. 

PRAVO NASTUPA I BROJ IGRAČA 

Članak 3. 
JUNIORI U - 18  
 Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, a da su rođeni 01.01.2004. i mlađi, a da su na 
dan nastupa navršili 14 godina života. Izuzetno za juniorsku momčad mogu nastupiti i oni igrači koji su 
navršili 13 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup.  
            Izuzetno za juniorsku momčad mogu nastupiti najviše tri (3) igrača rođeni 01.01.2003. i mlađi. 
 
PIONIRI U - 15 
 Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, da su rođeni 01.01.2007. godine i mlađi, a da 
su na dan nastupa navršili 12 godina života. Izuzetno za pionirsku momčad mogu nastupiti i oni igrači 
koji su navršili 11 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup.  
 

PIONIRI U - 14 

 Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, da su rođeni 01.01.2008. godine i mlađi, a da 
su na dan nastupa navršili 11 godina života. Izuzetno za pionirsku momčad mogu nastupiti i oni igrači 
koji su navršili 10 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup.  
 

 MLAĐI PIONIRI U - 13 
Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, a da su rođeni 01.01.2009. i mlađi, a da su na dan 
nastupa navršili 10 godina života. Izuzetno za momčad mlađih pionira mogu nastupiti i oni igrači koji 
su navršili 9 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup.  

 
Igračica može nastupiti u kategorijama mlađi pioniri i pioniri dvije godine starija od 

predviđenog prava nastupa igrača. 
U momčadima koje sačinjavaju isključivo samo igračice mogu nastupiti igračice dvije godine 

starije od predviđenog prava nastupa igrača. 



Klubovi koji u natjecanju imaju prijavljenu drugu (II) momčad istog uzrasta ne mogu se 
natjecati u istoj ligi. Igrači druge  (II) momčadi moraju biti jednu godinu mlađi (ulazno godište 
kategorije).  Iznimno u drugoj  (II) momčadi mogu nastupiti i do pet igrača izlaznog godišta koji se 
moraju najkasnije osam dana prije početka prvenstva (jesenskog i proljetnog dijela natjecanja) 
popisom prijaviti povjereniku natjecanja. Igrači sa dostavljenog popisa ne mogu nastupati u natjecanju 
prve (I) momčadi. 

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 za sve igrače vrijedi /6/ šest mjeseci od dana obavljenog 
pregleda. 

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i 
do kada vrijedi liječnički pregled. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno 
vrijeme, kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, igrač, može nastupati od dana 
upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. 
Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača juniora za nastup u seniorskoj momčadi. 
Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač može nastupiti na svim 
utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao. Igrač koji nije liječnički 
pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika 
zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav COMET ne može nastupiti 
na javnoj utakmici. 

Na ligama NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljanina 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 4. 
 Svaka momčad može tijekom utakmice koristiti do svih sedam /7/ zamjenskih igrača s time da 
su uredno uvedeni u službeni Zapisnik o utakmici. 

U svim ligama mladeži NSŽI dozvoljene su „leteće“ izmjene u tijeku ili prekidu igre bez najave 
sucu utakmice. Leteće izmjene mogu se obavljati ISKLJUČIVO na sjecištu uzdužne i središnje crte 
(prvo igrač mora izaći s terena za igru, a tada zamjenski igrač može ući na teren za igru). Zamijenjeni 
igrači mogu se vraćati u igru. 
   
 Igrač u jednom danu ne može nastupiti u dvije utakmice. 
 
DELEGAT I SUCI 

Članak 5. 
 Za svaku prvenstvenu utakmicu juniora, povjerenik određuje delegata utakmice koji će vršiti 
vrhovni nadzor na utakmici.  

Na utakmicama mlađih pionira i pionira ulogu delegata vršiti će sudac utakmice. 
Službeni predstavnici su delegatu dužni predati sportske iskaznice igrača koji će nastupiti i 

prijave momčadi u pisanom obliku na za to predviđenom obrascu 
            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 
suca delegat vrši identifikaciju igrača i službenih osoba,  

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 kompjuterskim 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 izvijestiti 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, Zapisnik o utakmici i 
Izvješće delegata, dostaviti poštom u roku od 24 sata nakon odigrane utakmice ili ga dostaviti osobno 
u prostorije NSŽI. 
          Za kategorije u kojima na utakmicama nema delegata, obavezu dostave Zapisnika o utakmici i 
Izvješća delegata preuzima sudac utakmice, koji je ujedno i delegat utakmice,u istim vremenskim 
okvirima kako je navedeno u prethodnom stavku. 
          Za sve prvenstvene utakmice suce određuje Povjerenik za delegiranje sudaca NSŽI.  
          Ako na utakmicu juniora 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. 
 Ako na utakmicu mlađih pionira ili pionira  ne dođe delegirani sudac, utakmica se mora 
odigrati. Ako na utakmicu ne dođe delegirani sudac, utakmica će se odigrati, na način da  klubovi 
sporazumno dogovore izbor suca od prisutnih sudaca ili trenera na igralištu, o čemu delegat mora 
sastaviti pismeni sporazum prije početka susreta. 
 Nogometni klub koji odbije odigravanje utakmice mlađih pionira ili pionira, uslijed nedolaska 
suca na utakmicu, izgubit će susret bez borbe rezultatom 3:0. 
 
ORGANI NATJECANJA 

Članak 6. 

Vodstvo natjecanja : 
1. Povjerenik za natjecanje 
2. Disciplinska komisija 
3. Povjerenik za delegiranje sudaca 
4. Komisija za žalbe 

 

ORGANIZACIJA  UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI 

 
Članak 7. 

 Organizaciju utakmice provode klubovi domaćini i dužni su istu provesti u skladu s Pravilnikom 
o natjecanju i odredbama ovih Propozicija, Zakona o javnom okupljanju i Zakona o sprječavanju 
nereda na športskim natjecanjima. 
 Klub domaćin isključivo je zadužen za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i biti će 
pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama DP 
HNS. 
 Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake 
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. 
 U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa NSŽ Istarske svih zahtjeva za naknadu štete 
nastale organizacijom utakmice. 

Nogometni klubovi, sudionici natjecanja dužni su osigurati svoje igrače od povreda ili 
nesretnih slučajeva na utakmicama.    

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. 

Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 
15 minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati. 
            Klubovi domaćini obavezni su osigurati osvježavajući napitak za sve sudionike utakmice, koji 
će biti primjeren vremenskim uvjetima. 
 Organizator natjecanja NSŽI Istarske nije odgovoran za eventualne povrede igrača ili nesretne 
slučajeve svih sudionika natjecanja. 
 Dogovorom klubova, uz suglasnost Povjerenika za natjecanje, susreti se mogu odigrati  
izuzetno i u drugom terminu ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Zahtjev treba dostaviti u 
pismenom obliku Povjereniku za natjecanje najmanje 8 /osam/ dana prije službenom termina, uz 
obostranu  dostavu suglasnosti o odgodi zainteresiranih klubova sa dogovorenim novim terminom 
odigravanja odgođenih susreta. 

U izuzetnim slučajevima  smrti igrača ili člana uprave kluba, utakmica će se odgoditi na 
traženje kluba.  



 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. 
 Treneri i pomoćni treneri obvezatni su imati licence izdate od instruktora saveza ili ovlaštene 
osoba za izdavanje licenci. 

Utakmica ne može započeti bez nazočnosti u tehničkom prostoru trenera koji je licenciran za 
vođenje momčadi koja igra utakmicu. Iznimno, ako postoji opravdana  
odsutnost licenciranog trenera momčadi (npr. bolest), može ga zamijeniti drugi trener  
istog kluba koji je licenciran za vođenje neke od momčadi tog kluba. 
Nazočnost trenera na utakmicama i obavljanju dužnosti u vođenju svoje momčadi  
tijekom utakmice, delegat obvezno evidentira u zapažanjima o organizaciji utakmice. 

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 2021/2022. 

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 

             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. 

Svi klubovi 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).  
 
NEODIGRAVANJE UTAKMICA - SANKCIJE 
 

Članak 8. 
 Za prvu neopravdano neodigranu utakmicu, utakmica će se registrirati rezultatom 3:0 b.b. u 
korist protivničke momčadi i slučaj ustupiti Disciplinskoj komisiji na daljnji postupak. 

Ako je utakmica prekinuta zbog incidenta, nereda, nedovoljnog broja igrača i dr., a utvrdi se 
da je za prekid kriv jedan od momčadi sudionika (klub, igrač, službene osobe kluba), delegat utakmice 
utvrditi će to u izvješću o utakmici. Protiv kluba čija momčad nastupa s manje od 11 igrača Povjerenik 
podnosi disciplinsku prijavu. Momčad koja nastupa s manje od 11 igrača, a u tijeku utakmice dođe to 
prekida utakmice zbog nedovoljnog broja igrača, zbog ozljeda (ozljede više igrača u razmaku 
od nekoliko minuta, ostajanja u svlačionicama u poluvremenu utakmice i sl.), tako  
prekinute utakmice smatrat će se kao da je momčad napustila teren za igru, odnosno da je momčad 
izazvala prekid utakmice. Klub je odgovoran za neodigravanje i prekid  
utakmice te odgovoran po odredbama Disciplinskog pravilnika.  
 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.  

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

 

ŽALBE NA UTAKMICU 

 



Članak 9. 
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 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. 
 
REGISTRACIJA UTAKMICA 
 

Članak 10. 
 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. 

 UTVRĐIVANJE PLASMANA 

 
Članak 11. 

 Utvrđivanje plasmana na kraju provedenog natjecanja, vrši se prema odredbama članka 65. 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. 

NOGOMETNI TERENI I SPORTSKI OBJEKTI 

   
Članak 12. 

 Sve prvenstvene utakmice mlađih pionira, pionira i juniora klub je dužan odigrati samo na ovim 
terenima koji su propisno registrirani od nadležnog organa koji vodi natjecanje u seniorskoj 
konkurenciji. Ako klub nema u natjecanju seniorsku kategoriju klub je dužan odigrati na terenima koji 
su propisno registrirani od nadležnog organa a zadovoljava minimalno uvjete iz natjecanja 3. ŽNL 
seniori. 
 Klub domaćin koji zbog razloga više sile ne može odigrati utakmicu na svom igralištu, dužan je 
najkasnije osam /8/ dana prije navedene utakmice odrediti igralište, gdje će biti domaćin utakmice uz 
odobrenje Povjerenika natjecanja. 
 
NAGRADE 

Članak 13. 

Prvoplasirani klubovi skupina u kategoriji mlađih pionira, pionira i juniora osvajaju 
pehare koje dodjeljuje NSŽI u trajno vlasništvo. 

 
DISCIPLINSKE ODREDBE 
    

Članak 14. 
 Disciplinski prekršaji koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali 
nogometni djelatnici u natjecanju 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. 
 
OSTALE ODREDBE 

Članak 15. 
 Za sve prvenstvene utakmice, klubovi su dužni podmiriti putne troškove i naknade sucima i 
delegatu na osnovu vjerodostojnih naloga od nadležnog organa. najkasnije 15 (petnaest) 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. 
 

KAZNENE ODREDBE 

 
Članak 16. 

 Za povredu odredaba ovih Propozicija natjecanja, disciplinsku odgovornost snose svi klubovi, 
igrači, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a prema odredbama DP HNS-a. 
 

NADZOR NAD NATJECANJEM 

 
Članak 17. 

 Nadzor nad natjecanjem za mlađih pionira, pionira i juniora provodi Nogometni savez županije 
Istarske, odnosno po ovlasti Predsjednik ili Tajnik NSŽI. 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 18. 
 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 02.08.2021. godine. 
 
 
                                                                     NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE   

           PREDSJEDNIK   
                   Darko Raić Sudar  v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 432/2021       Pula, 02.08.2021. 
 

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 39. Statuta NSŽI donio 
sljedeću: 
 

                                                PROPOZICIJE NATJECANJA 

PREDNATJECATELJI  U–11 
POČETNICI  U–9  

ZA NATJECATELJSKU GODINU 2021./2022.  GODINU 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od     02.08.2021. 
godine sudionici natjecanja u kategoriji početnici  U–9 i prednatjecatelji U-11, u  županijskim 
nogometnim ligama Istre određeni su posebnom odlukom. 

         
Članak 2. 

Natjecanje se odvija prema unaprijed utvrđenom kalendaru natjecanja. 
Natjecanje početnici U–9 i prednatjecatelji  U–11 po skupinama odvija se po dvostrukom bod 

sustavu ili prilagođenom sustavu u odnosu na broj momčadi kroz jesenski i proljetni dio natjecanja.  
Klubovi prva tri stupnja natjecanja HNS-a igraju zasebno natjecanje. 

U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih 
epidemijom COVID-19 (ili nekog drugog razloga više sile), te nedostatka termina za završetak 
natjecanja, IO NSŽI može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva. 

Članak 3. 

PRAVO NASTUPA I BROJ IGRAČA 

PREDNATJECATELJI U-11 

 Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, sa valjanim liječničkim pregledom , da su 
rođeni 01.01.2011. godine i mlađi, a da na dan odigravanja nisu mlađi od 8 godina. Izuzetno za 
prednatjecateljsku  momčad mogu nastupiti i oni igrači koji su navršili 7 godina života, a kojima je 
specijalna liječnička komisija odobrila nastup.  

POČETNICI U-9 

 Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, da su rođeni 01.01.2013. godine i mlađi, a da 
na dan odigravanja nisu mlađi od 6 godina. 

 
Igračica može nastupiti u kategorijama početnici U–9 i prednatjecatelji U–11 jednu godinu 

starija od predviđenog prava nastupa igrača. 
U momčadima koje sačinjavaju isključivo samo igračice mogu nastupiti igračice dvije godine 

starije od predviđenog prava nastupa igrača. 
 
Klubovi koji u natjecanju imaju prijavljenu drugu (II) momčad istog uzrasta ne mogu se 

natjecati u istoj ligi. Igrači druge  (II) momčadi moraju biti jednu godinu mlađi (ulazno godište 
kategorije), iznimno u drugoj  (II) momčadi mogu nastupiti i do pet igrača izlaznog godišta koji se 
moraju najkasnije osam dana prije početka prvenstva (jesenskog i proljetnog dijela natjecanja) 
popisom prijaviti povjereniku natjecanja. Igrači sa dostavljenog popisa ne mogu nastupati u natjecanju 
prve (I) momčadi. 

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 za sve igrače vrijedi /6/ šest mjeseci od dana obavljenog 
pregleda. 

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i 
do kada vrijedi liječnički pregled. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno 
vrijeme, kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, igrač, može nastupati od dana 
upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. 
Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača juniora za nastup u seniorskoj momčadi. 
Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač može nastupiti na svim 



utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao. Igrač koji nije liječnički 
pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika 
zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav COMET ne može nastupiti 
na javnoj utakmici. 

Na ligama NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljanina 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 4. 
 Svaki klub prije početka natjecanja mora imati registrirano najmanje petnaest /15/ igrača u 
pojedinoj kategoriji. 
 Svaka momčad može tijekom utakmice koristiti sve zamjenske igrače s time da su uredno 
uvedeni u službeni Zapisnik.  

U svim ligama mladeži NSŽI dozvoljene su „leteće“ izmjene u tijeku ili prekidu igre bez najave 
sucu utakmice. Leteće izmjene mogu se obavljati ISKLJUČIVO na sjecištu uzdužne i središnje crte 
(prvo igrač mora izaći s terena za igru, a tada zamjenski igrač može ući na teren za igru). Zamijenjeni 
igrači mogu se vraćati u igru. 
 Utakmica može započeti ako jedna momčad ima najmanje šest /6 / igrača. 
 Igrač ne može u jednom danu nastupiti u dvije utakmice. 
   

Članak 5. 
 Za sve prvenstvene utakmice da sude utakmicu određuju se treneri momčadi kluba ili suci 
kandidati koji su završili tečaj KNS IŽ. 

Članak 6. 
 Predstavnik kluba momčadi domaćina dužan je sastaviti službeni zapisnik u nazočnosti suca 
utakmice i službenog predstavnika kluba gostujuće momčadi.  
             Klub domaćin 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, Zapisnik o 
utakmici i Izvješće delegata, dostaviti poštom u roku od 24 sata nakon odigrane utakmice ili ga 
dostaviti osobno u prostorije NSŽI.  
 
Organi vođenja natjecanja su: 

1. Povjerenik za natjecanje 
2. Disciplinska komisija 
3. Komisija za žalbe 

 
 

Članak 7. 

ORGANIZACIJA  UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI 

 
 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 
sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. 
 Klub domaćin isključivo je zadužen za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i biti će 
pozvan na odgovornost 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. 

Nogometni klubovi, sudionici natjecanja dužni su osigurati svoje igrače od povreda ili 
nesretnih slučajeva na utakmicama.    

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. 

Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 
15 minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati. 

Klubovi domaćini obavezni su osigurati osvježavajući napitak za sve sudionike utakmice, koji 
će biti primjeren vremenskim uvjetima. 
 Organizator natjecanja NSŽI Istarske nije odgovoran za eventualne povrede igrača ili nesretne 
slučajeve svih sudionika natjecanja. 
 Utakmice se u pravilu igraju u nedjelju u prijepodnevnim terminima. 

Dogovorom klubova, uz suglasnost Povjerenika za natjecanje, susreti se mogu odigrati  
izuzetno i u drugom terminu ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Zahtjev treba dostaviti u 



pismenom obliku Povjereniku za natjecanje najmanje 8 /osam/ dana prije službenom termina, uz 
obostranu  dostavu suglasnosti o odgodi zainteresiranih klubova sa dogovorenim novim terminom 
odigravanja odgođenih susreta. 

 U izuzetnim slučajevima  smrti igrača ili člana uprave kluba, utakmica će se odgoditi na 
traženje kluba.  
 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. 
 Treneri i pomoćni treneri obvezatni su imati licence izdate od instruktora saveza ili ovlaštene 
osobe za izdavanje licenci. 

Utakmica ne može započeti bez nazočnosti u tehničkom prostoru trenera koji je licenciran za 
vođenje momčadi koja igra utakmicu.  Iznimno, ako postoji opravdana odsutnost licenciranog 
trenera momčadi (npr. bolest), može ga zamijeniti drugi trener istog kluba koji je licenciran za 
vođenje neke od momčadi tog kluba. Nazočnost trenera na utakmicama obvezno se 
evidentira u zapažanjima o organizaciji utakmice. 
Predstavnik kluba, liječnik ili fizioterapeut obavezni 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 2021./2022. 

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 

 
 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. 

Svi klubovi obvezni su osigurati: 
- računalo; 
- pisač (printer); 
- pristup internetu; 
- elektronsku poštu.  
 
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).  

Članak 8. 
 Za prvu neopravdano neodigranu utakmicu, utakmica će se registrirati rezultatom 3:0 b.b. u 
korist protivničke momčadi i slučaj ustupiti Disciplinskoj komisiji na daljnji postupak. 

Ako je utakmica prekinuta zbog incidenta, nereda, nedovoljnog broja igrača i dr., a utvrdi se 
da je za prekid kriv jedan od momčadi sudionika (klub, igrač, službene osobe kluba), delegat utakmice 
utvrditi će to u izvješću o utakmici. Protiv kluba čija momčad prednatjecatelja nastupa s manje od 9 
igrača ili početnika s manje od 7 igrača Povjerenik podnosi disciplinsku prijavu. Momčad koja nastupa 
s manje od 9 odnosno 7 igrača, a u tijeku utakmice dođe to prekida utakmice zbog nedovoljnog broja 
igrača, zbog ozljeda (ozljede više igrača u razmaku od nekoliko minuta, ostajanja u svlačionicama u 
poluvremenu utakmice i sl.), tako prekinute utakmice smatrat će se kao da je momčad napustila teren 
za igru, odnosno da je momčad izazvala prekid utakmice. Klub je odgovoran za neodigravanje i prekid 
utakmice te odgovoran po odredbama Disciplinskog pravilnika.  
 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.  

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



Članak 9. 

ŽALBE NA UTAKMICU 

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 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. 

 
Članak 10. 

REGISTRACIJA UTAKMICA 
 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. 

 
Članak 11. 

PNI I NOGOMETNI TERENI  

 Pravila nogometne igre za kategoriju prednatjecatelja i početnika definirana su posebnom 
odlukom prema uzrasnoj kategoriji.  

Utakmice se odigravaju na dimenzijama igrališta propisanim prema Pravilima nogometne igre za 
kategoriju prednatjecatelja i početnika. 
 
Početnici U-9: 

- Nema pogotka iz početnog udarca. 
- Pogodak se može postići samo iz suparničke polovice terena za igru. 
- Ako lopta koju vratar ili njegov suigrač ispucaju iz kaznenog prostora (u prekidu igre) prijeđe 

središnju crtu terena za igru i prvi njome igra njegov suigrač dosuđuje se ubacivanje u igru sa 
strane (aut) za suparničku momčad sa sjecišta središnje i uzdužne linije. 

 
 Sve prvenstvene susrete klub je dužan odigrati samo na ovim terenima koji su propisno 
registrirani od nadležnog organa koji vodi natjecanje u seniorskoj konkurenciji. 
 Klub domaćin koji zbog razloga više sile ne može odigrati utakmicu na svom igralištu, dužan je 
najkasnije osam /8/ dana prije navedene utakmice odrediti igralište, gdje će biti domaćin utakmice uz 
odobrenje Povjerenika natjecanja. 
 

Članak 12. 
DISCIPLINSKE ODREDBE 
 Disciplinski prekršaji koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali 
nogometni djelatnici u natjecanju rješavaju se prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. U 
prvom stupnju rješava 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. 
 Troškove vođenja natjecanja podmiruju klubovi kroz članarinu za natjecanje čiju visinu 
određuje Izvršni odbor NSŽI. 
 

Članak 13. 

KAZNENE ODREDBE 

 Za povredu odredaba ovih Propozicija natjecanja, disciplinsku odgovornost snose svi klubovi, 

igrači, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a prema odredbama DP HNS-a. 

Članak 14. 

NADZOR NAD NATJECANJEM 

 Nadzor nad natjecanjem  provodi Nogometni savez županije Istarske, odnosno po ovlasti 
Predsjednik ili Tajnik NSŽI. 

Članak 15. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 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 02.08.2021. godine. 
 
 
                     PREDSJEDNIK NSŽI 

                    Darko Raić Sudar  v.r.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 423/2021              Pula, 02.08.2021.  
 
Na temelju članka 9., 10., 11. i 12. Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog 
nogometnog saveza, Izvršni odbor Nogometnog savez županije istarske, sukladno čl. 39 Statuta, na 
14. sjednici održanoj 02.08.2021. godine donosi: 
                                                              

PROPOZICIJE NATJECANJA 
ZA KUP NATJECANJE NOGOMETNOG SAVEZA 

ISTARSKE ŽUPANIJE ZA SENIORE 
 u natjecateljskoj godini 2021/2022.   

                                                         
I    OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

         U natjecanju Kupa Nogometnog saveza županije istarske (u daljnjem tekstu: KUP NSŽI)  
sudjeluju registrirani klubovi NSŽI-a koji imaju ustrojenu seniorsku momčad prema prethodnim 
prijavama. 

 
Članak 2. 

         Sve seniorske momčadi klubova dužne su sudjelovati u natjecanju  KUP-a NSŽI-a.  
 

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 sprječavanju 
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 NSŽI svih zahtjeva za naknadu štete nastale 
organizacijom utakmice. 
         Organizator natjecanja NSŽI nije odgovoran za eventualne povrede igrača ili nesretne slučajeve 
svih sudionika natjecanja. 
         Svi klubovi 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. 
         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. 
         Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 15 
minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati. 
         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. 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. 
         Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake 
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. 



Članak 4. 
         Natjecanje KUP-a NSŽI -a provodi se kroz utakmice 1. kola, 2. kola, među kola, osminu-finala 
(1/8), četvrt-finale (1/4), polufinale (1/2) i finale. 
         Povjerenik lige može odobriti odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih 
kalendarom, a u opravdanom slučaju i zamijeniti domaćinstva. 
         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. 
          Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na 
COVID – 19 kod najmanje tri (3) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u 
odgovarajućem trenutku bude propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog 
donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na 
dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana, ovisno o rasporedu natjecanja 
i obvezama klubova. 
 

Članak 5. 
         Momčadi klubova 4 NL NS Rijeka, 1. ŽNLI, 2. ŽNLI i 3.ŽNLI su parovi 1. kola,2. Kola i među kola 
KUP-a NSŽI-a. Isti se određuju ždrijebom  i to na način da se u 1. kolu izvlače parovi u pravilu po 
teritorijalnoj pripadnosti klubova nogometnim središtima, dok se u svim ostalim kolima parovi izvače 
ždrijebom bez ikakvih ograničenja. 

Članak 6. 
         Momčadi klubova 3.HNL uključuju se u natjecanje u osmini-finala (1/8), kao gostujuća momčad, 
protiv  pobjednika iz prethodnog kola KUP-a NSŽI.  

 
Članak 7. 

          Sve utakmice KUP-a NSŽI-a igraju se po jednostrukom kup sustavu i pobjednik je momčad koja 
u tijeku igre primi manje zgoditaka. Ako nakon završetka igre utakmica završi neriješeno, pobjednička 
momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama međunarodnog 
BOARDA. 
         Takse za službene osobe na utakmicama KUP-a NSŽI-a isplaćuju klubovi  domaćini, a one 
iznose: 
- za utakmice 1., 2. i među kola takse službenim osobama  su istovjetne kao za 3. ŽNL. 
- za utakmice ostalih kola do kraja natjecanja takse službenim osobama  su istovjetne taksama kao za 
1.ŽNL.  
II     PRAVO NASTUPA 

 
Članak 8. 

         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 i 
imaju valjani specijalistički liječnički pregled. Sa specijalističkim liječničkim pregledom koji vrijedi šest 
mjeseci igrač može nastupati sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda 
istekao. 
         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 za sve igrače vrijedi /6/ šest mjeseci od dana obavljenog pregleda. 
         Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i 
do kada vrijedi liječnički pregled. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno 
vrijeme, kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, igrač, može nastupati od dana 
upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. 
Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača juniora za nastup u seniorskoj momčadi. 
Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač može nastupiti na svim 
utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao. Igrač koji nije liječničk i 
pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika 
zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav COMET ne može nastupiti 
na javnoj utakmici. 
         U natjecanju KUP-a NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljanina 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 9. 
         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. Svaka momčad će imati pravo na najviše 
četiri zaustavljanja igre za zamjene tijekom utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako 
obje momčadi istovremeno obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje momčadi.  
    

Članak 10. 
         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 2021/2022. 
         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 

         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 11. 

         Za svaku utakmicu KUP-a NSŽI, Povjerenik 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. Eventualno sastanku može prisustvovati i osoba zadužena za 
provođenje epidemioloških mjera. 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.  
         Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku pred utakmice, te zapisnički konstatirana 
ne može se više samovoljno mijenjati. 
         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 kompjuterskim 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 izvijestiti Povjerenika natjecanja o 
rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.  
         Delegat je dužan Zapisnik o utakmici i Izvješće delegata 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. 

Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje. 
         Delegat 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 od obavljanja dužnosti u jednom ili više ciklusa, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti 
će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za 
natjecanje.  

IV     SUĐENJE 

 
Članak 12. 

         Za sve utakmice KUP-a NSŽI, 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. 
         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. 
          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. 
         Takse za službene osobe na utakmicama KUP-a NSŽI-a isplaćuju klubovi  domaćini, a one 
iznose: 
- za utakmice 1. i 2. kola takse službenim osobama  su istovjetne kao za 3. ŽNL. 
- za utakmice ostalih kola do kraja natjecanja takse službenim osobama  su istovjetne taksama kao za 
1.ŽNL.  

V     NEODIGRAVANJE UTAKMICA - SANKCIJE 

 
Članak 13. 

         Za neopravdano neodigranu utakmicu kupu NSŽI, utakmica će se registrirati rezultatom 3:0 b.b. 
u korist suparničke momčadi i slučaj ustupiti Disciplinskoj komisiji na daljnji postupak. 
         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     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   FINALNA UTAKMICA KUP-a NSŽI-a 

 
Članak 17. 

         Organizaciju finalne utakmice provodi NSŽI. 
 

Članak 18. 
         Pobjednik finalne utakmice dobiva prijelazni pehar, a u trajno vlasništvo pobjednički pehar i 
zlatne medalje, a poraženi u finalnoj utakmici dobiva u trajno vlasništvo srebrne medalje. 
          NSŽI pobjedniku županijskog  nogometnog kupa dodjeljuje medalje igračima, treneru i 
pomoćnim trenerima, liječnicima i fizioterapeutu, rukovodstvu kluba, sveukupno 25 medalja.  
          Klubu drugom sudioniku završne utakmice županijskog nogometnog kupa NSŽI dodjeljuje 
srebrne medalje igračima, treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i fizioterapeutima, rukovodstvu 
kluba, sveukupno 25 medalja.  
          Službene osobe na finalnoj utakmici dobivaju u trajno vlasništvo spomen-plakete. 
Pehare, medalje i spomen-plakete osigurava NSŽI. 
 

Članak 19. 
          Nagrade i priznanja po završetku finalne utakmice uručuje predsjednik NSŽI-a, a u slučaju 
njegove spriječenosti osoba koju on odredi. Predsjednik NSŽI-a može donijeti odluku da nagrade i 
priznanja dodjeljuje i dužnosnik državne i županijske vlasti. 
 
XI     ŽALBE NA UTAKMICU 

 
Članak 20. 

         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 na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe po 
svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili e-mail-om u roku od dva (2) dana od dana 
odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o uplaćenoj 
taksi u roku od tri (3) 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. 
         Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe 
bit će odbačene. 
         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 deset (10) dana od dana prijema žalbe. Protiv 
odluke u drugom stupnju nema mjesta žalbi. 
 
XII    REGISTRACIJA UTAKMICA 

 
Članak 21. 

         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. 
 
XII     DISCIPLINSKE ODREDBE 

 
Članak 22. 



         Disciplinski prekršaji koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni 
djelatnici u natjecanju kupa NSŽI 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   OSTALE ODREDBE 

 
Članak 23. 

         Pobjednik i finalist natjecanja KUP-a NSŽI-a stječu pravo daljnjeg natjecanja u završnom dijelu 
natjecanja za Hrvatski nogometni kup u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza, a u skladu s 
Propozicijama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup. 
         Za sve utakmice KUP-a NSŽI, klubovi su dužni podmiriti putne troškove i naknade sucima i 
delegatu na osnovu vjerodostojnih naloga od nadležnog organa najkasnije 15 (petnaest) 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.  
         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 dužan je za svaki kup 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 natjecanjem KUP-a NSŽI provodi Izvršni odbor NSŽI, odnosno po ovlaštenju 
Predsjednik i Tajnik 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. 
 
XVIII     ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
         Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme trajanja 
epidemije Covid-19.  
         Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili druge odluke 
koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka. 
         Utakmice KUP-a NSŽI odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu 
igrališta i terenu za igru, što obuhvaća:  
- Momčadi: najviše do 18 igrača  
- Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba  
- Suci (3)  
- Sakupljači lopti: najviše 6  
- osoba zadužena za održavanje terena: 1. 
         Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera 
civilne zaštite RH, županijskog Stožera civilne zaštite, odluke IO HNS-a.  



          Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera pojedine 
lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve 
utakmice igraju sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja na stadionu uz 
ograničeni broj osoba na glavnoj tribini i stadionu:  
NA GLAVNOJ TRIBINI:  
- Delegat (sudački mentor) : 2  
- Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 10 osoba 
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 5 osoba  
- PRESS: najviše 5 akreditiranih novinara  
- NSŽI: najviše 3 osoba  
- Redari ili zaštitari (max 10) 
         Svaki klub obvezan je imenovati odgovornu osobu za provedbu epidemioloških mjera na 
utakmicama. Ta osoba mora prisustvovati službenom sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u 
svakom trenutku biti dostupna delegatu utakmice. 
         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 02.08.2021. godine.  
 
 

                                          NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 

PREDSJEDNIK 

                Darko Raić Sudar v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 433/2021      Pula, 02.08.2021. 
 

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 39. Statuta NSŽI donio 
sljedeću: 

 
O D L U K U  

 
PROPOZICIJE NATJECANJA 

ZA KUP NATJECANJE MLADEŽI NOGOMETNOG SAVEZA 
ISTARSKE ŽUPANIJE 

u natjecateljskoj godini 2021/2022.    
 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
U natjecanju Kupa Nogometnog saveza županije istarske (u daljnjem tekstu: KUP NSŽI)  mogu 
sudjelovati svi registrirani klubovi NSŽI-a koji imaju ustrojenu pionirsku, kadetsku i juniorsku momčad. 
 

Članak 2. 
Momčadi klubova NSŽI nisu obvezni sudjelovati u natjecanju  KUP-a NSŽI-a. 
 

Članak 3. 
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu. Klub domaćin ne može 
mijenjati mjesto odigravanja utakmice, osim u izuzetnim situacijama, ako to odobri Povjerenik za 
natjecanje. 

Članak 4. 
Natjecanje KUP-a NSŽI -a provodi se kroz utakmice pretkola, 1. kola, 2.  kola, polufinale (1/2) i finale. 
 

Članak 5. 
Momčadi klubova parovi pretkola, 1. kola, KUP-a NSŽI-a određuju se ždrijebom u pravilu po 
teritorijalnoj pripadnosti klubova nogometnim središtima.  
Parovi od  1/2 finala  određuju se izvlačenjem (ždrijebanjem). 
 

Članak 6. 
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).  
 

PRAVO NASTUPA I BROJ IGRAČA 

Članak 3. 

JUNIORI   

 Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, a da su rođeni 01.01.2003. i mlađi, a da su na 
dan nastupa navršili 15 godina života. Izuzetno za juniorsku momčad mogu nastupiti i oni igrači koji su 
navršili 14 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup.  
 

KADETI   

 Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, a da su rođeni 01.01.2005. i mlađi, a da su na 
dan nastupa navršili 14 godina života. Izuzetno za kadetsku momčad mogu nastupiti i oni igrači koji su 
navršili 13 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup.  
 

     PIONIRI 

 Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, da su rođeni 01.01.2007. godine i mlađi, a da 
na dan odigravanja nisu mlađi od 12 godina. Izuzetno za pionirsku momčad mogu nastupiti i oni igrači 
koji su navršili 11 godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup.  
 
 
POVJERENIK ZA NATJECANJE, DELEGAT I SUCI UTAKMICE 

Članak 7. 
Natjecanje KUP-a NSŽI-a vodi Povjerenik za natjecanje, koji ujedno određuje delegate. 



Suce za kup-utakmice određuje Povjerenik za suđenje. 
Za utakmice od pretkola do polufinala određuju se delegati za utakmice i utakmice sudi sudac. Za 
utakmice polufinala i finala određuju se delegati za utakmice i utakmice sude sudac i pomoćni suci.  
 

Članak 8. 
Delegat, sudac utakmice i službeni predstavnici klubova brinu se o unošenju točnih podataka u 
Zapisnik kojeg su obavezni svojeručno potpisati. 
 

Članak 9. 
Takse za sve službene osobe na utakmicama KUP-a NSŽI-a isplaćuju klubovi domaćini i istovjetne su 
taksama u prvenstvenim natjecanjima mladeži pod okriljem NSŽI. 

Članak 10. 
Sve utakmice KUP-a NSŽI-a igraju se po jednostrukom kup sustavu i pobjednik je momčad koja u 
tijeku igre primi manje zgoditaka. Ako nakon završetka igre utakmica završi neriješeno, pobjednička 
momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama međunarodnog 
BOARDA. 
 
FINALNA UTAKMICA KUP-a NSŽI-a 

Članak 11. 
Organizaciju finalne utakmice provodi klub domaćin koji je određen ždrijebom. 
 

Članak 12. 
Pobjednik finalne utakmice dobiva u trajno vlasništvo pobjednički pehar. 
Pehare osigurava NSŽI. 
 

Članak 13. 
Pehar po završetku finalne utakmice uručuje predsjednik NSŽI-a, a u slučaju njegove spriječenosti 
osoba koju on odredi. 
 
REGISTRACIJA UTAKMICA I ŽALBE 

Članak 14. 
Sve odigrane utakmice KUP-a NSŽI-a registrira Povjerenik za natjecanje, u roku koji 
omogućava normalno odvijanje natjecanja. 
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se do 
donošenja odluke po žalbi, ali najkasnije do tri (3) dana prije odigravanja slijedećeg kola KUP-a NSŽI-
a. 

Članak 15. 
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju, dok u 
drugom stupnju žalbe rješava Komisija za žalbe NSŽI-a. 
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti u roku dva (2) dana od dana odigravanja utakmice, a 
dostaviti s obrazloženjem u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj taksi u roku tri (3) dana od dana 
odigravanja utakmice. 
Ukoliko rok za žalbu istječe u nedjelju ili na državni blagdan, on se produžava na prvi slijedeći radni 
dan. 

Članak 16. 
Taksa na žalbu u prvom i drugom stupnju iznosi kao na prvenstvenim utakmicama  ŽNL-e. 
Taksa se vraća podnositelju žalbe samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji. 
 

Članak 17. 
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku osam (8) dana od dana 
prijema žalbe. 
 
DISCIPLINSKE ODREDBE 

Članak 18. 
Disciplinski prekršaji igrača, klubova i službenih osoba rješavaju se po odredbama 
Disciplinskog pravilnika HNS-a. 
U prvom stupnju nadležna je Disciplinska komisija NSŽI-a, a u drugom stupnju Komisija za žalbe 
NSŽI-a. 
 
OSTALE ODREDBE 

Članak 19. 



Pobjednici i eventualno finalisti natjecanja KUP-a NSŽI-a stječu pravo daljnjeg natjecanja u završnom 
dijelu natjecanja za Hrvatski nogometni kup u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza, a u skladu s 
Propozicijama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup. 
 

Članak 20. 
Klubovi u natjecanju KUP-a NSŽI-a imaju pravo odgoditi određene utakmice prema odredbama 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, a u slučaju potrebe pojedinu utakmicu može odgoditi i 
Povjerenik za natjecanje, pod uvjetom da odgođene utakmice moraju biti odigrane najkasnije tri (3) 
dana prije odigravanja slijedećeg kola natjecanja. 
 

Članak 21. 
Na utakmicama KUP-a NSŽI-a mogu biti zamijenjeni svi pričuvni igrači koji su upisani u Zapisnik o 
utakmici. 
Na utakmicama KUP-a NSŽI-a dozvoljen je nastup dva (2) igrača strana 
državljana. Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od 
kojih je jedno hrvatsko i igrači iz zemalja članica EU. 
 

Članak 22. 
Natjecanje KUP-a NSŽI-a odvijat će se po prethodno usvojenom službenom kalendaru natjecanja 
NSŽI-a. 
Povjerenik za natjecanje može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i u drugom terminu, pod 
uvjetom da se ne dovodi u pitanje regularnost natjecanja. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 23. 
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, 
Pravilnik o nogometnim natjecanjima HNS-a, kao i Propozicije natjecanja županijske nogometne lige 
NSŽI-a, te ostali pravilnici, propisi i odluke HNS-a i NSŽI-a. 
 

Članak 24. 
Pravo tumačenja ovih Propozicija ima Izvršni odbor NSŽI-a, a u vremenu između sjednica 
Izvršnog odbora Povjerenik za natjecanje ili Komisija za natjecanje. 
 

Članak 25. 
Propozicije natjecanja usvojene su na sjednici IO NSŽI dana 02.08.2021. godine. 

 
 
PREDSJEDNIK NSŽI 
   Darko Raić Sudar, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj:  439/2021.               Pula, 03.08.2021. 
 
         

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 
39. Statuta NSŽI donio: 
                                                         
 

               ODLUKU 
 
 

- Robi Fonović - Povjerenik natjecanja 1.ŽNLI, 2.ŽNLI 3.ŽNLI jug, kup natjecanja seniora i lige 

mlađih pionira i pionira.  

- NS Sjeverne Istre mora dostaviti prijedlog za povjerenika natjecanja za 3.ŽNLI sjever, isto 

tako da učini NS Pazin za lige veterana i ligu početnika i prednatjecatelja sjever. 

- Paolo Prodan  vodi lige mladeži i kup natjecanje mladeži NSŽI. 

- Disciplinska Komisije Luka Rakić – predsjednik, Nenad Sladaković i Miodrag Mavrić članovi. 

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu. 
 
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 

 
---------------------------- 

 
 

Broj:  430/2021.               Pula, 03.08.2021. 
 
         

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 
39. Statuta NSŽI donio: 
                                                         
 

               ODLUKU 
 

odluke o iznosima članarina za natjecanje za 2021/2022. natjecateljsku godinu:   

 
 

1. ŽNLI seniori 3.800 

2. ŽNLI seniori 3.400 

3. ŽNLI seniori 3.000 

ŽNLI mlađi pioniri    800 

ŽNLI pioniri 1.000 

ŽNLI juniori 1.200 

Prednatjecatelji U – 11    500 

Početnici U – 9    500 

ŽNL veterani    800 

 
 

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu. 
 
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 

 
 
 
 



Broj:  431/2021.               Pula, 03.08.2021. 
 
         

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 
39. Statuta NSŽI donio 
                                                         
 

               ODLUKU 

 

o naknadi sucima i delegatima za natjecateljsku godinu 2021./2022. 

NAKNADE              SUDAC         POMOĆNI SUDAC    DELEGAT 

    - I ŽNL -    seniori         300,00    250,00         250,00  

 

    - II ŽNL -   seniori         250,00  200,00            200,00 

              Jedan sudac   300,00 

 

    - III ŽNL – seniori               200,00               150,00                    150,00 

             Jedan  sudac                300,00          

 

    - juniori ŽNLI   150,00              100,00                   100,00 

              Jedan sudac                200,00                             

    - pioniri / juniori    100,00                                   

    - ml.pioniri     100,00                       

    - veterani     200,00  

 

Naknade za prijevozne troškove osobnim automobilom sudaca i delegata i ostalih službenih osoba 
saveza iznose 2,00 Kn po prijeđenom kilometru. 

 
 

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu. 
 
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Broj:  428/2021.               Pula, 03.08.2021. 
 
         

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02.08.2021. godine  temeljem čl. 
39. Statuta NSŽI donio: 

                                                         
               ODLUKU 
 
O zajedničkoj listi delegata NSŽI 
 

 

 ZAJEDNIČKA LISTA ŽNLI 

1. ZORAN BRAČIĆ 

2. BRANKO BUDAK  

3. ŽELJKO ĐAKOVIĆ  

4. DAVOR KAZALAC  

5. MARIJAN KOS  

6. GREGOR LEGOVIĆ  

7. KLARA NEŽIĆ 

8. ALEN SALKOVIĆ   

9. ZDRAVKO ŠPIGIĆ  

10. SINIŠA PAVLOVIĆ  

11. DINO HAJDAREVIĆ  

12. ĐORĐE RISTIĆ  

13. ARDUINO VODINELIĆ   

14. ELVIS LICUL 

15. IVAN KOVČALIJA 

16. LEO MANOJLOVSKI  

17. GORAN KVALIĆ 

18. ADRIANO UKOTA 

19. ANĐELO BONETA 

20. TOMICA PETKOVIĆ 

21. MARKO DŽINIĆ 

22.  NEVEN ŠUGAR 

23.  DOBRIVOJE JAČIMOVIĆ 

24. SENAD IMAMOVIĆ 

25. IVICA VLADIĆ 

26. SENDI SOLDATIĆ 

 
 

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu.  
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Broj:  429/2021.               Pula, 03.08.2021. 
 
         

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02.08.2021. godine  temeljem čl.  
39. Statuta NSŽI donio:                 

 
               ODLUKU 
 

1. PRIJEVOZNI TROŠKOVI 
Naknade za prijevozne troškove osobnim automobilom, članova komisija saveza, te svih djelatnika, 
funkcionera, sudaca i delegata i ostalih službenih osoba saveza iznose 2,00 Kn po prijeđenom 
kilometru. 

 
2.   NAKNADE  

- naknada predavaču na tečaju za zvanje nogometnog suca  - netto 50,00 Kn po satu  
- naknada  u radu ispitne komisije za zvanje nogometnog suca  - netto 50,00 Kn po satu  
- naknada za rad u komisiji na seminaru nogometnih sudaca  - netto 200,00 Kn po jednom seminaru  
- naknada treneru i zdravstvenoj osobi u selektivnom procesu  - netto 300,00 Kn po jednoj akciji 
- naknada voditelju selektivnog procesa mjesečno za vrijeme održavanja selektivnih aktivnosti - netto 
2.500 Kn  
- naknada članu komisije za pregled igrališta – netto 50,00 Kn po jednom igralištu, predsjedniku 
komisije - netto 75,00 Kn po jednom igralištu.   
- naknada članu komisije za žalbe – netto 50,00 kn po jednom predmetu, predsjednik komisije – netto 
100,00 kn po jednom predmetu 
- naknada tajniku Komisije nogometnih sudaca i instruktora za natjecateljsku godinu – netto 4.000,00 
Kn.  
- naknada osobi za poslove licenciranja službenih osoba za natjecateljsku godinu – netto 2.000,00 Kn  
- naknada povjereniku za suđenje za mali nogomet za natjecateljsku godinu - netto 3.000,00 Kn. 
 
- Naknade vodstvu natjecanja pojedinih liga, povjerenik natjecanja, disciplinski sudac i povjerenik za 
suđenje, određuju se posebnom odlukom, umnoškom broja utakmica i koeficijenta težine određenog 
natjecanja prema posebnoj tablici za jednu natjecateljsku godinu.  
 
Tijelo nadležno za provođenje navedenih vrsta poslova osigurava sredstva putem članarina učesnika 
ili članarina za natjecanje ili iz drugih izvora sredstava i dužan je namiriti članove koji su sudjelovali u 
radu u netto iznosu.  

 
 

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu.  
 
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Broj:  427/2021.               Pula, 03.08.2021. 
       

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02.08.2021. godine  temeljem čl.  
39. Statuta NSŽI donio:                                      

 
               ODLUKU 

KOMISIJA ZA ŽALBE 
O razrješenju predsjednika Ivana Crljenice, te imenovanju Sandi Čuka na mjesto predsjednika 
komisije.  
 
 
KOMISIJA ZA NATJECANJE 
O razrješenju Franka Katunara, te imenovanju Dragana Jovičića  za člana Komisije za natjecanje. 
 
 
KOMISIJA ZA MLADEŽ 
O razrješenju  Danijela Jumića, te imenovanju Nenada Baste za predsjednika komisije i Gorana 
Miljanovića za člana komisije.  
 

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu.  
 
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 
 
 

Kup NSŽI seniori 2021  

Parovi Kolo: 1  

 

r. br. Domaćin  Gost Datum 

1. Rovinj Plomin 21.08.2021. 

2. Banjole Medulin 1921 21.08.2021. 
3. Istra-Pula Muntić 21.08.2021. 
4. Mladost F. Veli Vrh 21.08.2021. 
5. Cement Vodnjan 21.08.2021. 
6. Smoljanci Sloboda Šišan 21.08.2021. 
7. Barban 2013 Iskra 21.08.2021. 
8. Istra Tar Babići 1947 21.08.2021. 
9. Livade  Kanfanar 21.08.2021. 
10. Savudrija Galeb 21.08.2021. 
11. Petrovija Puris 21.08.2021. 
12. Vižinada  Brtonigla NV 21.08.2021. 
13. Dajla Momjan 1947 21.08.2021. 
14. Galižana Polet 22.08.2021. 

15. Ližnjan Jedinstvo Oml. 22.08.2021. 
16. Valbandon 72 Marčana 22.08.2021. 
17. Potpićan Učka 72 Štinjan 22.08.2021. 
18. Valdebek Pomorac 22.08.2021. 
19. Arne Peruški Manjadvorci 22.08.2021. 
20. Rabac Raša 1938 22.08.2021. 
21. Višnjan 1957 Funtana 22.08.2021. 
22. Kaštelir Labinci Buzet 22.08.2021. 
23. Umag-Umago Žminj 22.08.2021. 
24. Marušići Grožnjan Oprtalj 22.08.2021. 
25. Moela Dinamo 22.08.2021. 
26. Mladost RS Vrsar 22.08.2021. 
 
NK Peroj - slobodan 
 
                                                                                       Povjerenik za kup natjecanje 
                Robi Fonović v.r. 



ZAPISNIK 
SJEDNICE DISCIPLINSKE KOMISIJE OD 03.08.2021. GODINE 

 
TURNIR – MALI NOGOMET "SV. MARINA PILATI 2021." 
Grupa C SENIORI 15.07.2021. (23,30 h) 
Utakmica: "Galacticos" Potpićan – "Zgodni a nezgodni" Kaštelir Poreč 3:5 
MNK "Galacticos", igrač Matteo Celić (5204268) NK Potpićan- Učka 72 Potpićan - Isključen iz igre 
5. min. zbog nesportskog i nedoličnog ponašanja te prijetnje i vrijeđanja suca utakmice. Igrač nije 
mirno napustio teren za igru. Time je počinio prekršaj iz članka 53. b. i čl. 59. Disciplinskog pravilnika 
te mu se temeljem istog članka izriče kazna: 
Zabrana igranja prvenstvenih i kup utakmica u vremenskom razdoblju od jedan (1) mjesec. Kazna 
teče od datuma 19.07.2021. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove Odluke žalba je dopuštena sukladno odredbama čl. 149. DP HNS-a. 
 
 
                                                                                 Disciplinska komisija NSŽI 

      Luka Rakić, v.r. 

      Miodrag Mavrić, v. r. 

      Nenad Sladaković, v.r.

 
 
 
                       ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI od  

                                              29.07. – 04.08.2021. godine 

 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 

SJEDNICA 29.07.2021 Članak 

NK "NK ISTRA 1961", PULA 
 

Gonzalo Antonio Collao Villegas (Extremadura U.D., Almendralejo) 34/10 

 

SJEDNICA 02.08.2021 Članak 

NK "NK MANJADVORCI", MANJADVORCI 
 

Illan Pliško (NK Istra-Pula, Pula) 34/2 

Tedi Pačić (NK Smoljanci Sloboda, Svetvinčent) 34/2 

Erik Percan (NK Pomorac, Krnica) 34/2 

NK "NK FUNTANA", FUNTANA 
 

Dalibor Radović (NK Plomin, Plomin Luka) 34/1 

Eugen Berisha (NK Vrsar, Vrsar) 34/2 

NK "NK ULJANIK (P)", PULA 
 

Aleksandar Solunac (NK Istra-Pula, Pula) 34/2 

NK "NK KAŠTELIR-LABINCI", KAŠTELIR LABINCI 
 

Mischall Topani (NK Istra Tar, Tar) 34/2 

Luka Šimonović (NK Višnjan 1957, Višnjan) 34/2 

Deni Meštrović (NK Istra Tar, Tar) 34/1 

NK "NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN 
 

Paulo Blažina (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina) 34/2 

Domagoj Kralj (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina) 34/2 

Erik Stepčić (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina) 34/2 

Maila Šumberac (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina) 34/2 

Simon Stipanić (HNK Lovran, Lovran) 34/2 

NK "NK SMOLJANCI SLOBODA", SVETVINČENT 
 

Loren Vitasović (NK Uljanik (P), Pula) 34/2 



 

 

54 

 

 

NK "NK PAZINKA-PAZIN", PAZIN 
 

Matko Videkić (NK Jadran-Poreč, Poreč) 34/2 

Tibor Matić (NK Žminj, Žminj) 34/2 

Andrea Maružin (NK Jadran-Poreč, Poreč) 34/2 

NK "NK ARNE PERUŠKI", PERUŠKI 
 

Josip Humbal (NK Istra-Pula, Pula) 34/2 

NK "NK MLADOST FAŽANA", FAŽANA 
 

Mauro Ivančić (NK Uljanik (P), Pula) 34/2 

NK "NK PEROJ", PEROJ 
 

Filip Nešić (NK Valbandon '72, Valbandon) 34/2 

NK "NK GALIŽANA", GALIŽANA 
 

Eldin Hasančić  35/1 

NK "NK MEDULIN 1921", MEDULIN 
 

Benjamin Golubić (NK Banjole, Banjole) 34/2 

Alen Jurić (NK Vodnjan, Vodnjan) 34/2 

 

SJEDNICA 03.08.2021 Članak 

NK "NK ISTRA 1961", PULA 
 

Emanuel Dabić (NK Istra 1961, Pula) 37/8 

NK "NK GALIŽANA", GALIŽANA 
 

Franko Benčić (NK Galižana, Galižana) 34/1 

Luka Radulović (NK Galižana, Galižana) 34/1 

Ivica Bekavac (NK Galižana, Galižana) 34/1 

Kristian Ban (NK Galižana, Galižana) 34/1 

SJEDNICA 04.08.2021 Članak 

NK "NK ULJANIK (P)", PULA 
 

Noel Žiković (NK Istra 1961, Pula) 
 

NK "NK ISTRA TAR", TAR 

34/9 

Mark Legović (NK Jadran-Poreč, Poreč) 34/2 

NK "NK MUNTIĆ", MUNTIĆ 
 

Niko Perišić  35/1 

NK "NK POTPIĆAN-UČKA 72", POTPIĆAN 
 

Patrik Horvat (NK Rudar (L) Trans Euro, Labin) 34/2 

Ivano Zanketić (NK Plomin, Plomin Luka) 34/2 

Daniel Amidžić (NK Plomin, Plomin Luka) 34/2 

Tomas Begić (NK Plomin, Plomin Luka) 34/2 

Leonardo Brnad (NK Plomin, Plomin Luka) 34/2 

Ivan Škropeta (NK Plomin, Plomin Luka) 34/2 

Marko Kešina (NK Plomin, Plomin Luka) 34/2 

NK "NK ISTRA-PULA", PULA 
 

Loren Špigić (NK Istra-Pula, Pula) 34/1 

NK "NK RAŠA 1938", RAŠA 
 

Denis Džekić (NK Rabac, Rabac) 34/2 

NK "NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN 
 

Filip Jovanović (NK Rabac, Rabac) 34/2 

Lukas Verbanac (NK Rabac, Rabac) 34/2 

Leni Brašnjić (NK Rabac, Rabac) 34/2 

Ivano Crnogorac (NK Rabac, Rabac) 34/2 
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Toni Martinčić (NK Rabac, Rabac) 34/2 

Marko Milevoj (NK Rabac, Rabac) 34/2 

NK "NK BANJOLE", BANJOLE 
 

Luka Nikolić  37/1 

Andrija Šnur (NK Valbandon '72, Valbandon) 34/2 

Matija Bagarić (NK Valbandon '72, Valbandon) 34/2 

NK "NK ISTRA 1961", PULA 
 

Duje Ivan Jelić (NK Banjole, Banjole) 34/2 

Andrej Pokrajac (NK Mladost Rovinjsko Selo, Rovinjsko Selo) 34/2 

Luka Krznarić (NK Banjole, Banjole) 34/2 

NK "NK GALIŽANA", GALIŽANA 
 

Nereo Grbac (NK Štinjan, Štinjan) 34/2 

NK "NK PLOMIN", PLOMIN LUKA 
 

Noah Funčić (NK Potpićan-Učka 72, Potpićan) 34/2 

Josip Baf (NK Potpićan-Učka 72, Potpićan) 34/2 

Masimo Paliska (NK Potpićan-Učka 72, Potpićan) 34/2 

Nino Marčac (NK Potpićan-Učka 72, Potpićan) 34/2 

Mateo Burul (NK Potpićan-Učka 72, Potpićan) 34/2 

 
BRISANJA IGRAČA 

SJEDNICA 30.07.2021 

NK "NK VELI VRH", PULA 

Lovre Grgorinić jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "NK ISTRA 1961", PULA 

Taichi HARA jer odlazi u inozemstvo. 

SJEDNICA 02.08.2021 

NK "NK VODNJAN", VODNJAN 

Mario Peršić jer odlazi na područje drugog saveza. 

SJEDNICA 04.08.2021 

NK "NK ISTRA 1961", PULA 

Mario Lovre Vojković jer odlazi u inozemstvo. 

 
Registracija ugovora - 29.07.2021 
NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Collao Villegas Gonzalo Antonio zaključili ugovor o 
profesionalnom igranju do 30.06.2024. 
 
Registracija ugovora - 02.08.2021 
NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Dabić Emanuel zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2024. 
 
Registracija ugovora - 04.08.2021 
NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Terlević David zaključili stipendijski ugovodo 30.06.2024. 
 
Registracija sporazuma o ustupanju - 04.08.2021 
NK "NK ISTRA 1961", PULA, NK "NK ULJANIK (P)", PULA i igrač Žiković Noel zaključili sporazum o 
ustupanju do 30.06.2022. 
NK "NK ISTRA 1961", PULA, NK "NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC i igrač Paus-Kunšt Jan 
zaključili sporazum o ustupanju do 29.06.2022. 
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NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE - UMAG 

SJEDNICA 29.07.2021 Članak 

NK "NK BUJE", BUJE 
 

Matteo Federici (NK Moela, Umag) 34/2 

 

SJEDNICA 30.07.2021 Članak 

NK "NK BABIĆI 1947", UMAG 
 

Dario Pečar (NK Brtonigla-Nova Vas, Brtonigla) 34/2 

 

SJEDNICA 02.08.2021 Članak 

NK "NK BUJE", BUJE 
 

Vedran Bašić (NK Moela, Umag) 34/2 

Aleks Stritar (FC Koper, -) 34/10 

Erik Peroša (Dekani, -) 34/10 

Aleksander Maslić (Mladinski nogometni klub IZOLA, Izola) 34/10 

 
 
                                                                                                 KOMISIJA ZA  REGISTRACIJU        

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

 
 
 


