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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
PRIJAVA MOMČADI KLUBA ZA NATJECATELJSKU GODINU 2022/2023.

NOGOMETNI KLUB:
ADRESA KLUBA
ADRESA e-mail za prijem
biltena i službene pošte
Ime i prezime

Podaci o osobama:

telefon

mobitel

Predsjednik ili direktor
Tajnik kluba
Voditelj mladeži

SENIORSKA MOMČAD

MLAĐE MOMČADI

X

X

JUNIORI U-18
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2005. I MLAĐI + TRI
IGRAČA ROĐENI 01.01.2004. I MLAĐI )
PIONIRI U-15
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2008. I MLAĐI )
PIONIRI U-15 NATJECANJE NS RIJEKA
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2008. I MLAĐI )
/ MLAĐI PIONIRI U-13 NATJECANJE NS
RIJEKA
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2010. I MLAĐI )
PREDNATJECATELJI U-11
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2012. I MLAĐI )
POČETNICI U-9
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2014. I MLAĐI )

1. ŽUPANIJSKA LIGA
2. ŽUPANIJSKA LIGA
3. ŽUPANIJSKA LIGA

PODACI ZA NATJECANJE:

Kategorija

Osnovna boja dresa

Pričuvna boja dresa

Boja gaćica

SENIORI
MLAĐE MOMČADI
mjesto igrališta:




naziv igrališta:

Klubovima koji do dana prijave za natjecanje za 2022/2023. godinu nisu izvršili svoje obveze iz
propozicija natjecanja prethodnog prvenstva 2021/2022. ( plaćanje sl. osoba, članarina, novčanih
kazni i sl. ) po dostavljenim računima neće biti zaprimljena prijava.
Prijavitelj se obvezuje u potpunosti poštivati sve odredbe statuta HNS-a, NSŽI, Pravilnika HNS i
Propozicija natjecanja u kojem momčad sudjeluje.

PRIJAVA SE DOSTAVLJA U NSŽI : NAJKASNIJE DO 27.06.2021. ( ponedjeljak )
M.P.
Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe:

Datum:__________________

______________________________________
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Broj: 220/2022.

Pula, 20.06.2022.
SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 19. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 17.06.2022. / petak / u Puli u prostorijama
NSŽI, sa početkom u 18,30 sati.
koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br. 56. od 20.06.2022. godine
PRISUTNI: Raić Sudar, Žiković, Fornažar, Černjul, Brgić i Barbo.
ODSUTNI: Blašković, Mihovilović i Modrušan.
OSTALI: Fonović, i Vidulin (Glas Istre).
-

-

Prihvaća se zapisnik sa 18. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane 04.05.2022. godine.
Prihvaćaju se izvještaji vodstva natjecanja za natjecateljsku godine 2021./2022.
Donosi se zaključak po kojem se utakmice mladeži mogu igrati bez prisustva trenera, ali se u
tom slučaju klub prijavljuje Disciplinskoj komisiji NSŽI na daljnju obradu.
Donosi se odluka po kojoj licencirani treneri seniora, juniora, kadeta, pionira i ml.pionira
pojedinog kluba, u tom istom klubu mogu biti i treneri u još jednoj kategoriji mladeži u svom
klubu, ali isključivo u kategorijama U-9 i U-11. U tom se slučaju klubovi obavezuju da
pismenim putem i potpisom ovlaštene osobe u kancelarije NSŽI dostave imena trenera koji će
koristiti ovu mogućnost
Donosi se Odluka o izmjeni Sustava stalnih natjecanja NSŽI i to na način da se u članku 6.
mijenjaju točke pod red.brojem 10.,11.,12., i 13.,koje sada glase:
10. Klubovi moraju imati u obaveznom natjecanju mlađih kategorija najmanje dvije momčadi
od ove tri kategorije: U-18, U-15 i U-11.
11. Klubovi koji imaju u natjecanju mlađih kategorija NSŽI momčadi pionira U - 15 i mlađih
pionira U - 13 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi pionira U - 15.
Klubovi koji imaju u natjecanju mlađih kategorija na nogometnom središtu Rijeka
momčadi juniora U-19 i kadeta U-17 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi juniora U-18
odnosno momčadi pionira U-15 i mlađih pionira U-13 zadovoljava uvjet za obavezu
momčadi pionira U-15.
12. Za klubove koji popunjavaju natjecanje u prethodnoj natjecateljskoj godini u obaveznom
natjecanju moraju imati najmanje jednu od momčadi juniora U-18 ili pionira U-15 ili
klubovi koji imaju u natjecanju mlađih kategorija NSŽI momčadi pionira U-15 i mlađih
pionira U-13 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi pionira U-15 ili klubovi koji imaju u
natjecanju mlađih kategorija na nogometnom središtu Rijeka momčadi juniora U-19 i
kadeta U-17 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi juniora U-18 odnosno momčadi
pionira U-15 i mlađih pionira U-13 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi pionira U-15. (
vrijedi od natjecateljske godine 2022./2023.).

-

Klubovi I ŽNL u natjecanju u sezoni 2022/2023 u početnoj postavi moraju imati 3 (tri) igrača
zaštićenog godišta – igrači rođeni 01.07.2001. i mlađi.

-

Donosi se Odluka o kupnji lopti svim klubovima NSŽI u iznosu od cca. 150 tisuća kuna.
Klubovi nisu dužni s istim loptama i igrati službene utakmice pod okriljem NSŽI.
Prihvaće se prijedlog Komisije sudaca NSŽI, ter se donosi odluka da se sucima velikog i
malog nogometa koji su navršili 55. godina života omogući suđenje do 60. godina života.
Prihvaća se zahtjev Leonida Manojlovskog te se isti briše iz članstva delegata NSŽI, a ujedno
se uvrštava na zajedničku listu nogometnih sudaca NSŽI.
Prihvaća se Izvješće voditelja selektivnog procesa za proljetni dio sezone 2021/2022. Donosi
se odluka o održavanju kampa NSŽI za dječake rođene 2010. godine, na način na koji je to
odrađeno u prethodne dvije sezone (cjelodnevni trening i predavanja u pet različitih termina i u
pet različitih gradova.

-

3

Broj: 221/2022.

Pula, 17.06.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17.06.2022. godine temeljem čl.
39. Statuta NSŽI i Odluke skupštine o sustavu stalnih natjecanja br. 315/2020. od 08.07.2020. godine
donio
ODLUKU
O KRITERIJIMA I UVJETIMA ZA NATJECANJA
PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Za sudjelovanje u natjecanju 1.ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati slijedeće kriterije i
uvjete za natjecanje:
1. Vlastito ili ugovorom o najmu igralište najmanje dužine 96+6 metara i širine 60+4 metara sa
travnatom podlogom sa zadovoljavanjem sigurnosti igrača.
2. Igralište mora biti registrirano od nadležne komisije.
3. Igralište ograđeno zaštitnom ogradom, sa vanjske strane minimalne visine 1,20 m.
4. Gledalište kapaciteta sa najmanje 100 uređenih sjedećih mjesta.
5. Natkrivene kabine za domaće i gostujuće zamjenske igrače i vodstva dužine najmanje 5 metara i
visine najmanje 2 metra sa 12 sjedećih mjesta, kabinom za delegata dužine najmanje 2 metra i
visine najmanje 2 metra. Kabine moraju biti udaljene najmanje 2 metra od uzdužne crte igrališta.
6. Dvije svlačionice, svaka sa najmanje 18 mjesta, sa najmanje 4 tuša i WC-om.
7. Svlačionica za suce s 3 mjesta sa tušem.
8. Prostorija za sastavljanje zapisnika i održavanja sastanka pred utakmicu sa stolom i 7 stolica.
9. Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete (računalo sa pisačem i internet
vezom) za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
10. Klubovi moraju imati u obaveznom natjecanju mlađih kategorija najmanje dvije momčadi od ove tri
kategorije: U-18, U-15 i U-11.
11. Klubovi koji imaju u natjecanju mlađih kategorija NSŽI momčadi pionira U-15 i mlađih pionira U 13 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi pionira U-15. Klubovi koji imaju u natjecanju mlađih
kategorija na nogometnom središtu Rijeka momčadi juniora U-19 i kadeta U-17 zadovoljava uvjet
za obavezu momčadi juniora U-18 odnosno momčadi pionira U-15 i mlađih pionira U-13
zadovoljava uvjet za obavezu momčadi pionira U-15.
12. Za klubove koji popunjavaju natjecanje u prethodnoj natjecateljskoj godini u obaveznom
natjecanju moraju imati najmanje jednu od momčadi juniora U-18 ili pionira U-15 ili klubovi koji
imaju u natjecanju mlađih kategorija NSŽI momčadi pionira U-15 i mlađih pionira U-13 zadovoljava
uvjet za obavezu momčadi pionira U-15 ili Klubovi koji imaju u natjecanju mlađih kategorija na
nogometnom središtu Rijeka momčadi juniora U-19 i kadeta U-17 zadovoljava uvjet za obavezu
momčadi juniora U-18 odnosno momčadi pionira U-15 i mlađih pionira U-13 zadovoljava uvjet za
obavezu momčadi pionira U-15. ( vrijedi od natjecateljske godine 2022./2023.).
13. Klubovi moraju imati najmanje 15 registriranih aktivnih igrača u svakoj kategoriji.
14. Za svaku uzrasnu kategoriju klubovi moraju imati licenciranog trenera.
15. Licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne medicinske pomoći.
16. Licenciranog predstavnika kluba.
17. Svaki klub predlaže 2 /dvije/ osobe za suca kandidata za predstojeći tečaj u organizaciji NSŽI.
18. Klubovima, koji 30 dana prije početka natjecanja ne ispunjavaju uvjete iz ove Odluke neće se
dopustiti natjecanje u odnosnoj natjecateljskoj godini.
19. Klubovi koji namjeravaju sudjelovati u natjecanjima u odnosnoj natjecateljskoj godini trebaju
najkasnije 30 dana prije početka natjecanja dostaviti svoje pisane prijave u NSŽI.
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DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Za sudjelovanje u natjecanju 2.ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati slijedeće kriterije i uvjete
za natjecanje:
1. Vlastito ili ugovorom o najmu igralište najmanje dužine 92+6 metara i širine 52+4 metara sa
travnatom podlogom sa zadovoljavanjem sigurnosti igrača.
2. Igralište mora biti registrirano od nadležne komisije.
3. Igralište ograđeno zaštitnom ogradom minimalne visine 1,20 m.
4. Natkrivene kabine za domaće i gostujuće zamjenske igrače i vodstva dužine najmanje 5 metara i
visine najmanje 2 metra sa 12 sjedećih mjesta, kabinom za delegata dužine najmanje 2 metra i
visine najmanje 2 metra. Kabine moraju biti udaljene najmanje 2 metra od uzdužne crte igrališta.
5. Dvije svlačionice, sa najmanje 18 mjesta, sa najmanje 4 tuša i WC-om.
6. Svlačionica za suce s 3 mjesta sa tušem.
7. Prostorija za sastavljanje zapisnika i održavanja sastanka pred utakmicu sa stolom i 7 stolica.
8. Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete (računalo sa pisačem i internet
vezom) za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
9. Klubovi moraju imati najmanje 15 registriranih aktivnih igrača.
10. Za svaku uzrasnu kategoriju klubovi moraju imati licenciranog trenera.
11. Licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne medicinske pomoći.
12. Licenciranog predstavnika kluba.
13. Svaki klub predlaže 2 /dvije/ osobe za suca kandidata za predstojeći tečaj u organizaciji NSŽI.
14. Klubovima, koji 30 dana prije početka natjecanja ne ispunjavaju uvjete iz ove Odluke neće se
dopustiti natjecanje u odnosnoj natjecateljskoj godini.
15. Klubovi koji namjeravaju sudjelovati u natjecanjima u odnosnoj natjecateljskoj godini trebaju
najkasnije 30 dana prije početka natjecanja dostaviti svoje pisane prijave u NSŽI.
TREĆA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Za sudjelovanje u natjecanju 3.ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati slijedeće kriterije i uvjete
za natjecanje:
1. Vlastito ili ugovorom o najmu igralište najmanje dužine 90+6 metara i širine 50+4 metara sa
travnatom podlogom sa zadovoljavanjem sigurnosti igrača.
2. Igralište mora biti registrirano od nadležne komisije.
3. Igralište ograđeno zaštitnom ogradom minimalne visine 1,20 m.
4. Natkrivene kabine za domaće i gostujuće zamjenske igrače i vodstva dužine najmanje 5 metara i
visine najmanje 2 metra sa 12 sjedećih mjesta, kabinom za delegata dužine najmanje 2 metra i
visine najmanje 2 metra. Kabine moraju biti udaljene najmanje 2 metra od uzdužne crte igrališta.
5. Dvije svlačionice, sa najmanje 18 mjesta, sa najmanje 4 tuša i WC-om.
6. Svlačionica za suce s 3 mjesta sa tušem.
7. Prostorija za sastavljanje zapisnika i održavanja sastanka pred utakmicu sa stolom i 7 stolica.
8. Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete (računalo sa pisačem i internet
vezom) za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
9. Klubovi moraju imati najmanje 15 registriranih aktivnih igrača.
10. Za svaku uzrasnu kategoriju klubovi moraju imati licenciranog trenera.
11. Licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne medicinske pomoći.
12. Licenciranog predstavnika kluba.
13. Klubovima, koji 30 dana prije početka natjecanja ne ispunjavaju uvjete iz ove Odluke neće se
dopustiti natjecanje u odnosnoj natjecateljskoj godini.
14. Klubovi koji namjeravaju sudjelovati u natjecanjima u odnosnoj natjecateljskoj godini trebaju
najkasnije 30 dana prije početka natjecanja dostaviti svoje pisane prijave u NSŽI.
Izmjene i dopune ove odluke, obavljaju se na način po postupku predviđenim za njezino
donošenje.
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Za tumačenje odredbi iz ove odluke ovlašćuje se Izvršni odbor.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu NSŽI, primjenjuje se od
natjecateljske godine 2022/2023.

PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
ZAPISNIK SJEDNICE KOMISIJE ZA ŽALBE
Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske, po Sandiju Čuki, predsjedniku komisije i Lari
Bulić i Rolandu Šalinoviću, članovima komisije, rješavajući po žalbi delegat Vodinelić Arduina protiv
odluke Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske od 18.05.2022., na sjednici
održanoj 06.06.2022. donosi
ODLUKU
Ukida se odluka Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske od
18.05.2022. broj 182/2022.
Predmet se vraća tijelu prvog stupnja na ponovno odlučivanje.
********
Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske, po Sandiju Čuki, predsjedniku komisije i Lari
Bulić i Rolandu Šalinoviću, članovima komisije, rješavajući po žalbi igrača NK Mladost Rovinjsko selo,
Dominika Arnoša, protiv odluke Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske
objavljene u Biltenu br. 51 od 19.05.2022, na sjednici održanoj 13.06.2022. donosi
ODLUKU
I.
Ukida se odluka Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske iz Biltena br.
51 od 19.05.2022. kojom se kažnjava Dominik Arnoš kaznom zabrane igranja u trajanju od 6
prvenstvenih ili kup utakmica. Predmet se vraća tijelu prvog stupnja na ponovno odlučivanje.
Prvostupanjsko tijelo će kod ponovnog odlučivanja donijeti odluku o troškovima ovog
postupka.

II.

********
Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske, po Sandiju Čuki, predsjedniku komisije i Lari
Bulić i Rolandu Šalinoviću, članovima komisije, rješavajući po žalbi igrača NK Mladost Rovinjsko selo,
Rudia Ivančić, protiv odluke Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske objavljene u
Biltenu br. 51 od 19.05.2022, na sjednici održanoj 13.06.2022. donosi
ODLUKU
Ukida se odluka Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske iz Biltena br.
51 od 19.05.2022. kojom se kažnjava Rudi Ivančić kaznom zabrane igranja u trajanju
od 7 prvenstvenih ili kup utakmica. Predmet se vraća tijelu prvog stupnja na ponovno
odlučivanje.
II.
Prvostupanjsko tijelo će kod ponovnog odlučivanja donijeti odluku o troškovima ovog
postupka.
I.

********
Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske, po Sandiju Čuki, predsjedniku komisije i Lari
Bulić i Rolandu Šalinoviću, članovima komisije, rješavajući po žalbi igrača NK Mladost Rovinjsko selo,
Mateja Milić, protiv odluke Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske objavljene u
Biltenu br. 51 od 19.05.2022, na sjednici održanoj 13.06.2022. donosi
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ODLUKU
Ukida se odluka Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske iz Biltena br.
51 od 19.05.2022. kojom se kažnjava Matej Milić kaznom zabrane igranja u trajanju od
7 prvenstvenih ili kup utakmica. Predmet se vraća tijelu prvog stupnja na ponovno
odlučivanje.
II.
Prvostupanjsko tijelo će kod ponovnog odlučivanja donijeti odluku o troškovima ovog
postupka.
I.

ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI od
15.06.2022. – 20.06.2022. godine
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
SJEDNICA 17.06.2022
"NK ISTRA 1961", PULA
Erhun Obanor (Paeek Kerineias, Nicosia)

Članak
34/12
Članak

SJEDNICA 20.06.2022
"NK VALBANDON '72", VALBANDON
Dean Žunić

35/1

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