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Broj: 287-1/2022.

Pula, 21.07.2022.
SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 20. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održanog dana 20.07.2022. godine /srijeda/ u Funtani sa
početkom u 18,00 sati.
koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br. 3. od 21.07.2022. godine
Cjeloviti Zapisnik nalazi se u spisu br. 287/2022.
PRISUTNI: Raić Sudar, Žiković, Modrušan, Černjul, Barbo, Blašković i Brgić
ODSUTNI: Fornažar
OSTALI: Fonović, Prodan, Vidulin – Glas Istre, Uravić Istrasport
Donosi se odluka o prihvaćanju dnevnog reda za 20. sjednicu Izvršnog odbora NSŽI.
Prihvaća se zapisnik sa 19. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 17.06.2022. godine, u Puli.

Donose se odluke vezane za natjecanje za natjecateljsku godinu 2022./2023.

-

Kalendar jesenskog dijela natjecanja za natjecateljsku godinu 2022./2023.
Sastav liga 1. ŽNLI, 2. ŽNLI, 3. ŽNLI – sjever, 3. ŽNLI – jug.
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 2022./2023.
Klubovima koji imaju momčadi mladeži u natjecanju daje se rok do ponedjeljka, 08.08.2022.
godine da izvrše eventualne promjene prijava i odjava momčadi kluba za natjecanje. Po
završetku roka donijeti će se konačni sastav liga mladeži NSŽI.
Vodstva natjecanja seniora i mladeži.
Iznosi članarina momčadi za natjecanje za natjecateljsku godinu 2022./2023.
Iznosi naknada sudaca i delegata za natjecateljsku godinu 2022./2023.
Prijedlog liste delegata 2. NL, 3. NL i 4. NL NS Rijeka i prijedlogu liste delegata HMNL i lista
delegata ŽNLI.
Testiranju delegata za rad u Comet sustavu.
Listi sudaca NSŽI.
Organizacija edukativno razvojnog kampa NSŽI.
Obveznom predavanju za trenere na temu PNI – uvijet za ishodovanje licenci.
Članarinama i cjeniku usluga za 2022. godinu.
Prijemu delegata Mauricija Kožljana u članstvo NSŽI.
O razriješenju Lare Bulić kao članice Komisije za žalbe, i imenovanju Tihomira Čalića kao
člana Komisije za žalbe.
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Broj: 289/2022.

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20.07.2022. godine temeljem čl.
39. Statuta NSŽI donio
ODLUKU

o kalendaru natjecanja za natjecateljsku godinu 2022/2023. za jesenski dio natjecanja.
-

Sva seniorska natjecanja započinju dana 03. i 04. rujna 2022. godine. Lige koje imaju 13. ili
14. momčadi u natjecanju odigrat će u mjesecu rujnu jedno kolo prvenstva u srijedu (
07.09.2022. – 1. ŽNLI, 14.09.2022 – 2. ŽNLI). Završetak natjecanja 20. i 21. studenog
2022.godine. Istog dana započinju i sva natjecanja mlađih uzrasnih kategorija u ligama koje
broje 13. ili 14. klubova.

-

Sva ligaška natjecanja mladeži koja broje 12. ili manje momčadi u natjecanju započinju dana
10. i 11. rujna 2022. godine. Izuzetak su lige juniora NSŽI od kojih će se neke igrati srijedom,
pa je predviđeni početak takvih natjecanja 07.09.2022. godine.

-

Kup natjecanje seniora započinju u subotu 20.08.2022 prvim kolom, dok bi se drugo kolo kupa
igralo 27/28.08.2022.

-

Kup natjecanje pionira, kadeta i juniora započinje 31.08.2022. / srijeda / sa utakmicama prvog
kola. Slijedeća kola svaku drugu srijedu sa završetkom do najkasnije 20.10.2022. godine.

-

Superkup NSŽI igra se u subotu 13.08.2022. godine u Banjolama sa početkom u 18,00 sati.

-

Seminare sudaca i delegata potrebno je održati najkasnije do početka prvenstva.

-

Plenum klubova održati će se 29.07.2022. godine u Pazinu.
Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu.

PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 290/2022.

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20.07.2022. godine temeljem čl.
39. Statuta NSŽI donio

ODLUKU

o sastavu liga seniora NSŽI za natjecateljsku godinu 2022./2023.

1. ŽNLI
FUNTANA
RABAC
ŽMINJ
POTPIĆAN UČKA 72
VRSAR
ISTRA-PULA
ISKRA
LIŽNJAN
MLADOST RS
SMOLJANCI SLOBODA
MUNTIĆ
UMAG-UMAGO
VIŠNJAN 1957

2. ŽNLI
ŠTINJAN
ISTRA TAR
BRONIGLA NOVA VAS
ARNE PERUŠKI
KAŠTELIR LABINCI
BUZET
DAJLA
PURIS
KANFANAR
VODNJAN
PLOMIN
MARČANA
VIŽINADA
PETROVIJA

3. ŽNLI JUG
CEMENT
VALBANDON 72
MANJADVORCI
BARBAN 2013
GALIŽANA
RAŠA 1938
ŠIŠAN
PEROJ
VALDEBEK
POLET
JEDINSTVO OML.

3. ŽNLI SJEVER
GALEB
MOMJAN 1947
LIVADE
MARUŠIĆI
GROŽNJAN OPRTALJ
BABIĆI 1947
DINAMO
MOELA

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu.

PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 291/2022

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 20.07.2022. godine temeljem čl. 39. Statuta
NSŽI donio slijedeću:
ODLUKU
O PROPOZICIJAMA NATJECANJA
1. ŽUPANIJSKE LIGE ISTRE ZA
NATJECATELJSKU 2022/2023. GODINU
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 20.07.2022.
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. 221/2022. od 17.06.2022. 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. Povjerenik lige može odobriti
odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih kalendarom, a u opravdanom slučaju i
zamijeniti domaćinstva. Sve utakmice posljednjeg kola (26. kolo), neovisno o odredbama iz stavka 1.
ovog članka, igraju se u isto vrijeme prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Izuzetno, iz opravdanih
razloga, pojedine utakmice zadnjeg kola prvenstva mogu se igrati s početkom u različito vrijeme, ali
samo ako to izravno ne utječe na plasman klubova (utakmica za prvo mjesto, kvalifikacije, ispadanju iz
lige).
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.
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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.
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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.
Ukoliko se iz opravdanog razloga valjanost liječničkog pregleda ne može ustanoviti uvidom u
HNS aplikaciju sustav COMET HNS, klub je dužan delegatu utakmice predočiti spisak s liječnički
pregledanim igračima ovjeren od strane ovlaštene osobe kluba.
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 3 (tri)
igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, podrazumijeva se igrač koji na dan
01.07.2022. nije bio stariji od 21 godine odnosno rođen poslije 01.07.2001. i mlađi. Ukoliko momčad
nastupa samo sa 3 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 tri 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 3 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 obavezni su imati licence izdane od strane NSŽI u
kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime, fotografija osobe, naziv i broj licence za natjecateljsku
sezonu 2022/2023.
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 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.
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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. 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.

8

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
Disciplinske komisije određuje se odlukom IO NSŽI.

IX

amaterskog natjecanja, a po odluci

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 e-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.
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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 HNSa. 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.
221/2022. od 17.06.2022. 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.
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Svi igrači prilikom nastupa moraju biti obilježeni vidljivim brojevima od 1 do 99, prema kojima
su prijavljeni u službeni Zapisnik za utakmicu. Igrač ne može nastupiti bez broja
Klub domaćin 1. ŽNL Istre dužan je za svaki prvenstveni susret seniora osigurati /3/ tri
ispravne lopte /koje izabere glavni sudac/, /6/ šest sakupljača lopti, kao i najmanje /6/ šest redara
vidljivo označenih primjerenim oznakama.
Ukoliko domaćin osigura pet (5) ili više uvjetnih lopti za igru, potrebno je osigurati najmanje
četiri (4) sakupljača lopti.
Prilikom odigravanja prvenstvenih utakmica zabranjeno je prodavati alkoholna pića i pića u
staklenoj ambalaži i limenkama.
Na igralištu mora postojati jarbol za zastavu te na njemu za vrijeme odigravanja utakmice
istaknuta zastava Republike Hrvatske.
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 15 osoba
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 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 20.07.2022. godine.
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 292/2022

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 20.07.2022. godine temeljem čl. 39. Statuta
NSŽI donio slijedeću:
ODLUKU
O PROPOZICIJAMA NATJECANJA
2. ŽUPANIJSKE LIGE ISTRE ZA
NATJECATELJSKU 2022/2023. GODINU
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 20.07.2022.
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 br. 221/2022. od 17.06.2022. 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. Povjerenik lige može odobriti
odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih kalendarom, a u opravdanom slučaju i
zamijeniti domaćinstva. Sve utakmice posljednjeg kola (26. kolo), neovisno o odredbama iz stavka 1.
ovog članka, igraju se u isto vrijeme prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Izuzetno, iz opravdanih
razloga, pojedine utakmice zadnjeg kola prvenstva mogu se igrati s početkom u različito vrijeme, ali
samo ako to izravno ne utječe na plasman klubova (utakmica za prvo mjesto, kvalifikacije, ispadanju iz
lige).
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.
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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 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.
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.
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Ukoliko se iz opravdanog razloga valjanost liječničkog pregleda ne može ustanoviti uvidom u
HNS aplikaciju sustav COMET HNS, klub je dužan delegatu utakmice predočiti spisak s liječnički
pregledanim igračima ovjeren od strane ovlaštene osobe kluba.
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 obavezni su imati licence izdane od strane NSŽI u
kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime, fotografija osobe, naziv i broj licence za natjecateljsku
sezonu 2022/2023.
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.
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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.
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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
Disciplinske komisije određuje se odlukom IO NSŽI.
IX

amaterskog natjecanja, a po odluci

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
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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 HNSa. 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 br. 221/2022. od 17.06.2022. 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 br. 221/2022. od 17.06.2022. 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.
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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 15 osoba
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 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 20.07.2022. godine.
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 293/2022

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 20.07.2022. godine temeljem čl. 39. Statuta
NSŽI donio slijedeću:
ODLUKU
O PROPOZICIJAMA NATJECANJA
3. ŽUPANIJSKE LIGE ISTRE ZA
NATJECATELJSKU 2022/2023. GODINU
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 20.07.2022.
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. 221/2022. od 17.06.2022. 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, a u opravdanom slučaju i zamijeniti domaćinstva. Sve utakmice posljednjeg kola (26.
kolo), neovisno o odredbama iz stavka 1. ovog članka, igraju se u isto vrijeme prema utvrđenom
kalendaru natjecanja. Izuzetno, iz opravdanih razloga, pojedine utakmice zadnjeg kola prvenstva
mogu se igrati s početkom u različito vrijeme, ali samo ako to izravno ne utječe na plasman klubova
(utakmica za prvo mjesto, kvalifikacije, ispadanju iz lige).
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.
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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 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.

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
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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.
Ukoliko se iz opravdanog razloga valjanost liječničkog pregleda ne može ustanoviti uvidom u
HNS aplikaciju sustav COMET HNS, klub je dužan delegatu utakmice predočiti spisak s liječnički
pregledanim igračima ovjeren od strane ovlaštene osobe kluba.
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 obavezni su imati licence izdane od strane NSŽI u
kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime, fotografija osobe, naziv i broj licence za natjecateljsku
sezonu 2022/2023.
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.

21

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.
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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
Disciplinske komisije određuje se odlukom IO NSŽI.
IX

amaterskog natjecanja, a po odluci

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
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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 3.ŽNL, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali
nogometni djelatnici u natjecanju 3.ŽNL rješavaju se prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNSa. 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. 221/2022. od 17.06.2022. 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.
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XVII

KAZNENE ODREDBE

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

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
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 15 osoba
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 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 20.07.2022. godine.
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 294/2022

Pula, 21.07.2022.

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 20.07.2022. godine donosi:

PROPOZICIJE NATJECANJA
ZA KUP NATJECANJE NOGOMETNOG SAVEZA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA SENIORE
u natjecateljskoj godini 2022/2023.
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
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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
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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.
Ukoliko se iz opravdanog razloga valjanost liječničkog pregleda ne može ustanoviti uvidom u
HNS aplikaciju sustav COMET HNS, klub je dužan delegatu utakmice predočiti spisak s liječnički
pregledanim igračima ovjeren od strane ovlaštene osobe kluba.
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 obavezni su imati licence izdane od strane
NSŽI u kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime, fotografija osobe, naziv i broj licence za
natjecateljsku sezonu 2022/2023.
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.
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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.

29

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
Disciplinske komisije određuje se odlukom IO NSŽI.
IX

amaterskog natjecanja, a po odluci

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 30 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
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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
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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 15 osoba
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 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 20.07.2022. godine.

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 295/2022.

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20.07.2022. godine temeljem čl.
39. Statuta NSŽI donio
ODLUKU
Robi Fonović - Povjerenik natjecanja 1.ŽNLI, 2.ŽNLI 3.ŽNLI jug, kup natjecanja seniora.
Komisija za određivanje sudaca i delegata za sve lige pod okriljem NSŽI: Mauro Tomišić, Zoran
Vasiljević i Robi Fonović.
Zoltan Terek – Povjerenik natjecanja za 3.ŽNLI sjever,
Paolo Prodan vodi lige mladeži juniora, pionira i mlađih pionira NSŽI.
Aljoša Radolović vodi lige početnika i prednatjecatelja NSŽI i Kup natjecanje mladeži NSŽI.
Disciplinska Komisije Nenad Sladaković, predsjednik, Lara Bulić i Miodrag Mavrić članovi.
Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu.

PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.

Broj: 296/2022.

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20.07.2022. godine temeljem čl.
39. Statuta NSŽI donio

ODLUKU
odluke o iznosima članarina za natjecanje za 2022/2023. natjecateljsku godinu:

1. ŽNLI seniori

3.800,00 kn (504,35 eura)

2. ŽNLI seniori

3.400,00 kn (451,26 eura)

3. ŽNLI seniori

3.000,00 kn (398,17 eura)

ŽNLI mlađi pioniri

800,00 kn (106,18 eura)

ŽNLI pioniri

1.000,00 kn (132,72 eura)

ŽNLI juniori

1.200,00 kn (159,27 eura)

Prednatjecatelji U – 11

500,00 kn (66,36 eura)

Početnici U – 9

500,00 kn (66,36 eura)

ŽNL veterani

800,00 kn (106,18 eura)

Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu.

PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 297/2022.

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20.07.2022. godine temeljem čl.
39. Statuta NSŽI donio

ODLUKU

o visini naknade sucima i delegatima za natjecateljsku godinu 2022./2023:

1.ŽNLI
delegat

300,00 kn (39,82 eura)

sudac utakmice

350,00 kn (46,45 eura)

pomoćni sudac

300,00 kn (39,82 eura)

2.ŽNLI
delegat

250,00 kn (33,18 eura)

sudac utakmice

300,00 kn (39,82 eura)

pomoćni sudac

250,00 kn (33,18 eura)

jedan sudac

350,00 kn (46,45 eura)

3.ŽNLI
delegat

200,00 kn (26,54 eura)

sudac utakmice

250,00 kn (33,18 eura)

pomoćni sudac

200,00 kn (26,54 eura)

jedan sudac

300,00 kn (39,82 eura)

KUP NSŽI – 1.kolo, 2.kolo i međukolo
delegat

200,00 kn (26,54 eura)

sudac utakmice

250,00 kn (33,18 eura)

pomoćni sudac

200,00 kn (26,54 eura)

jedan sudac

300,00 kn (39,82 eura)
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KUP NSŽI – 1/8 finala, četvrtfinale, polufinale i finale
delegat

300,00 kn (39,82 eura)

sudac utakmice

350,00 kn (46,45 eura)

pomoćni sudac

300,00 kn (39,82 eura)

JUNIORI ŽNLI
delegat

150,00 kn (19,91 eura)

sudac utakmice

200,00 kn (26,54 eura)

pomoćni sudac

150,00 kn (19,91 eura)

jedan sudac

250,00 kn (33,18 eura)

PIONIRI/JUNIORI (predigra juniorima)
sudac utakmice

150,00 kn (19,91 eura)

MLAĐI PIONIRI (U-13) – PIONIRI (U-15)
sudac utakmice

150,00 kn (19,91 eura)

VETERANI
sudac utakmice

200,00 kn (26,54 eura)

Takse sudaca u prijateljskim utakmicama istovjetne su taksama III ŽNL. Taksa na prijateljskim
utakmicama mladeži iznosi 150,00 kuna bez obzira o kojoj kategoriji mladeži se radi.
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.
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Broj: 298/2022.

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20.07.2022. godine temeljem čl.
39. Statuta NSŽI donio

ODLUKU

o zajedničkoj listi delegata NSŽI za natjecateljsku godinu 2022./2023:

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.

ĐORĐE RISTIĆ

12.

ARDUINO VODINELIĆ

13.

ELVIS LICUL

14.

IVAN KOVČALIJA

15.

ALEN ŽAGRIĆ

16.

ADRIANO UKOTA

17.

TOMICA PETKOVIĆ

18.

MARKO DŽINIĆ

19.

NEVEN ŠUGAR

20.

DOBRIVOJE JAČIMOVIĆ

21.

MATEJ BIČVIĆ

22.

IVICA VLADIĆ

23.

ANDREA LANČA

24.

MARINA ZENZEROVIĆ-CETINA

25.

TONI BENČIĆ

26.

MAURICIO KOŽLJAN

PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 299/2022.

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 20.07.2022. godine temeljem čl.
39. Statuta NSŽI donio
ODLUKU
o zajedničkoj listi sudaca NSŽI za natjecateljsku godinu 2022./2023:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Baf Dušan
Bagarić Matija
Ban Ivan
Baršić Goran
Bečirević Alen
Bešić Arnel
Bezelj Silvester
Brečević Elvis
Budimir Josip
Bunčić Željko
Celić Nico
Franković Mikulić Ivan
Filipov Vidoje
Gubeljić Darko
Gužvić Dalibor
Herak Luka
Ilić Robert
Ivanović Mario
Jurkota Moris
Kazalac Alen
Kamenčić Irena
Madunić Marina
Mađarić Rafael
Manojlovski Leonid
Marić Dorijano
Marić Evelino
Matković Tihomir
Matković Valdi
Mikša Saša
Moscarda Samuel
Muller Marko
Muller Željko
Orbanić Sandi
Orsić Marijan
Petrović Zoran
Punušković Ibrahim
Ružić Toni
Skrletović Sandi
Šehić Edin
Šekuljica Dalibor
Taranić Antun
Terković Karlo
Terzić Miler
Tomišić Martin
Tubak Ivan
Tubak Petar
Vitasović Boris
Vuk Antonio
Živolić Marin
PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 300/2022

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 20.07.2022. godine temeljem čl. 39. Statuta NSŽI donio
sljedeću:
ODLUKU
PROPOZICIJE
ŽUPANIJSKIH LIGA ISTRE – MLAĐI PIONIRI / PIONIRI / JUNIORI ZA
ZA NATJECATELJSKU 2022./2023. GODINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od 20.07.2022.
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 01.01.2005. 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.
Izuzetno za juniorsku momčad mogu nastupiti najviše tri (3) igrača rođeni 01.01.2004. i mlađi.
PIONIRI U - 15
Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, da su rođeni 01.01.2008. 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. Iznimno će
se nastup s nepunih 11 godina, ali s važećim specijalističkim pregledom dozvoliti i igračima koji su
rođeni u periodu od 01.09.2011. do 31.12.2011. godine.
MLAĐI PIONIRI U - 13
Pravo nastupa imaju igrači uredno registrirani, a da su rođeni 01.01.2010. 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 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.
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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.
Ukoliko se iz opravdanog razloga valjanost liječničkog pregleda ne može ustanoviti uvidom u
HNS aplikaciju sustav COMET HNS, klub je dužan delegatu utakmice predočiti spisak s liječnički
pregledanim igračima ovjeren od strane ovlaštene osobe kluba.
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.
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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.
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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.
Posljednje kolo 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 može započeti bez nazočnosti u tehničkom prostoru trenera koji je licenciran za
vođenje momčadi koja igra utakmicu klub prijavljuje Disciplinskoj komisiji NSŽI na daljnju obradu.
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 obavezni su imati licence izdane od strane NSŽI u
kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime, fotografija osobe, naziv i broj licence za natjecateljsku
sezonu 2022/2023.
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. 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.
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Klub koji odustane od odigravanja utakmice dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu, a visinu štete,
na osnovu dokumentiranog zahtjeva oštećenog kluba utvrđuje organ koji vodi natjecanje.
Pored odredbi iz prethodnog stavka protiv kluba bit će pokrenut disciplinski postupak po
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
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 na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe
po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili e-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.
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
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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 20.07.2022. godine.
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 301/2022

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 20.07.2022. godine temeljem čl. 39. Statuta NSŽI donio
sljedeću:

PROPOZICIJE NATJECANJA
PREDNATJECATELJI U–11
POČETNICI U–9
ZA NATJECATELJSKU GODINU 2022./2023. GODINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽ Istarske /u daljnjem tekstu NSŽI/ od
20 .07.2022.
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 01.01.2012. 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 01.01.2014. 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 ekipama 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
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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.
Ukoliko se iz opravdanog razloga valjanost liječničkog pregleda ne može ustanoviti uvidom u
HNS aplikaciju sustav COMET HNS, klub je dužan delegatu utakmice predočiti spisak s liječnički
pregledanim igračima ovjeren od strane ovlaštene osobe kluba.
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.
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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.
Posljednje kolo 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 obavezni su imati licence izdate od instruktora saveza ili ovlaštene
osobe za izdavanje licenci. Odlukom Izvršnog odbora NSŽI 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.
Utakmica može započeti bez nazočnosti u tehničkom prostoru trenera koji je licenciran za
vođenje momčadi koja igra utakmicu, klub prijavljuje Disciplinskoj komisiji NSŽI na daljnju obradu.
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 od strane NSŽI u
kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime, fotografija osobe, naziv i broj licence za natjecateljsku
sezonu 2022/2023.
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
( sudac ) utvrditi će to u izvješću o utakmici. 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.
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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 na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe
po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili e-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.
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.
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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 20.07.2022. godine.
PREDSJEDNIK NSŽI
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 302/2022

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 20.07.2022. godine temeljem čl. 39. Statuta NSŽI donio
sljedeću:
ODLUKU
PROPOZICIJE NATJECANJA
ZA KUP NATJECANJE MLADEŽI NOGOMETNOG SAVEZA
ISTARSKE ŽUPANIJE
u natjecateljskoj godini 2022/2023.
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.
Svi klubovi koji nastupaju u HNL, 1. NL, 2. NL, 3. NL ZAPAD i 4. NL NS RIJEKA dužni su s svojim
momčadima koje imaju u natjecanju sudjelovati u kup natjecanju NSŽI.
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 01.01.2004. 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 01.01.2006. 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 01.01.2008. 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.
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
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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.
Ukoliko se iz opravdanog razloga valjanost liječničkog pregleda ne može ustanoviti uvidom u
HNS aplikaciju sustav COMET HNS, klub je dužan delegatu utakmice predočiti spisak s liječnički
pregledanim igračima ovjeren od strane ovlaštene osobe kluba.
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 NSŽIa.
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.
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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.
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 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 20.07.2022. godine.
PREDSJEDNIK NSŽI
Darko Raić Sudar, v.r.
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Prijedlog sastava liga mladeži u natjecanjima NSŽI

ŽNLI JUNIORI
GALIŽANA
ROVINJ
ŽMINJ
BANJOLE
MLADOST
BUJE
VELI VRH
ISTRA-PULA
PAZINKA-PAZIN
ISTRA 1961 II

PIO/JUN JUG
BARBAN 2013
VODNJAN
JEDINSTVO OML/ISKRA
SMOLJANCI SLOBODA
VALBANDON 72
RABAC
MUNTIĆ/MEDULIN 1921
LIŽNJAN

ŽNLI 9/11
BUJE
NOVIGRAD
ŽMINJ
JADRAN-POREČ
ULJANIK
RUDAR
ROVINJ
ISKRA
ISTRA 1961
PAZINKA-PAZIN

JUG 9/11
SMOLJANCI SLOBODA
ŠTINJAN/VELI VRH
BANJOLE
VODNJAN
MLADOST F.
POTPIĆAN UČKA 72
MEDULIN 1921
ISTRA-PULA
ŠIŠAN
RABAC/RUDAR II
BARBAN/MANDALENA

PIO/JUN SJEVER
FUNTANA
ISTRA TAR
VIŠNJAN 1957/BUZET
VRSAR
MLADOST RS
KAŠTELIR L./UMAG
POTPIĆAN-UČKA 72
KANFANAR U-15*

SJEVER 9/11
ROVINJ II
MLADOST RS
UMAG-UMAGO
MOELA
FUNTANA
VRSAR
JADRAN-POREČ II
ISTRA TAR
BUZET
NOVIGRAD II/LIVADE
PETROVIJA/VIŠNJAN

ML.PIO/PIO
RUDAR II
GALIŽANA/ISTRA 1961
ISKRA
ŽMINJ
UMAG-UMAGO
MOELA
JADRAN-POREČ II
ISTRA-PULA
MARČANA-MAND.
BUZET

U-11 JUG B
MUNTIĆ
GALIŽANA
ISKRA II
ŽMINJ
RAŠA 1938
ULJANIK II
ISTRA 1961 DJEV.
MLADOST F. II

-

Izvršni odbor predlaže da se na idućoj sjednici formiraju lige natjecanja mladeži prema
prijavama, te da se odluka objavi u službenom Biltenu NSŽI.

-

Nakon objave u službenom Biltenu NSŽI klubovima se daje rok do ponedjeljka 08.08.2022.
godine da izvrše eventualne promjene prijava i odjava momčadi kluba za natjecanje.
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Broj: 303/2022

Pula, 21.07.2022.

Izvršni odbor NSŽ Istarske na 20. sjednici održanoj 20.07.2022. godine, temeljem članka 39. Statuta
NSŽI donio je izmjenu i dopunu:
ODLUKE
o članarinama i cjeniku usluga za 2022. godinu
GODIŠNJA ČLANARINA KLUBOVA

HNL
1. NL
2. NL
3. HNL ZAPAD
4 NL NS Rijeka
1. ŽNLI
2. ŽNLI
3. ŽNLI
1. HMNL
2. HMNL
1. HL Nog.na pijesku
VETERANI
MLADEŽ
OSTALE ČLANICE

1.500,00 Kn
1.200,00 Kn
900,00 Kn
700,00 kn
500,00 Kn
300,00 Kn
200,00 Kn
150,00 Kn
500,00 Kn
300,00 Kn
300,00 kn
100,00 Kn
100,00 Kn
100,00 Kn

(199,08 eura)
(159,27 eura)
(119,45 eura)
(92,90 eura)
(66,36 eura)
(39,82 eura)
(26,54 eura)
(19,91 eura)
(66,36 eura)
(39,82 eura)
(39,82 eura)
(13,27 eura)
(13,27 eura)
(13,27 eura)

GODIŠNJA ČLANARINA I REGISTRACIJA IGRAČA
Igrač HNL – stariji od 18 godina
Igrač 1. NL – stariji od 18 godina
Igrač 2. NL – stariji od 18 godina
Igrač 3. HNL – stariji od 18 godina
Igrač 4. NL NS Rijeka – stariji od 18 godina
Igrač I. HMNL – seniori
Igrač II. HMNL i I HL NOG. NA PIJESKU – seniori
Igrač I., II. HMNL i I HL NOG. NA PIJESKU – mladež
Igračice HŽNL – starije od 18 godina
Igrači mladeži HNL, I, II, III /kadeti i juniori/
Igrači I ŽNL Istre – stariji od 18 godina
Igrači II ŽNL Istre – stariji od 18 godina
Igrači III ŽNL Istre – stariji od 18 godina
Mladež 4 NL, I, II, III ŽNL Istre Igrači veterani
Preregistracija igrača
Registracija ugovora, aneksa i raskida ugovora igrača
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150,00 Kn (19,91 eura)
130,00 Kn (17,25 eura)
100,00 Kn (13,27 eura)
80,00 Kn (10,62 eura)
60,00 kn (7,96 eura)
80,00 Kn (10,62 eura)
50,00 Kn (6,64 eura)
30,00 Kn (3,98 eura)
50,00 Kn (6,64 eura)
50,00 Kn (6,64 eura)
40,00 Kn (5,31 eura)
35,00 Kn (4,65 eura)
30,00 Kn (3,98 eura)
25,00 Kn (3,32 eura)
20,00 Kn (2,65 eura)
10,00 Kn (1,33 eura)
200,00 kn (26,54 eura)

PRISTOJBA ZA IZDAVANJE BRISOVNICE
Igrači neamateri s ugovorom o profesionalnom igranju ili ugovorom o radu
2.000,00 Kn (265,44
eura)
s stipendijskim ugovorom (starosne dobi više od 18 godina) 1.500,00 kn (199,08 eura)
s stipendijskim ugovorom (starosne dobi manje od 18 godina 1.000,00 kn (132,72 eura)
Igrači amateri -starosne dobi do 12 godina
100,00 Kn (13,27 eura)
- starosne dobi od 12 do 18 godina
120,00 Kn (15,93 eura)
starosne dobi više od 18 godina – HNL,1.NL, 2.NL,
750,00 Kn (99,54 eura)
-3.HNL, 1.HNLŽ, 1.HMNL
500,00 Kn (66,36 eura)
-4 NL, 2.HNLŽ, 2.HMNL 1.ŽNL
250,00 Kn (33,18 eura)
-Ostale županijske lige i veterani
150,00 Kn (19,91 eura)
Potvrda da igrač nije preregistriran

300,00 Kn (39,82 eura)

GODIŠNJE ČLANARINE AKTIVNIH NOGOMETNIH SUDACA, KONTROLORA I INSTRUKTORA

SUCI ELITNE I PRVE SKUPINE A LISTA

3.400,00 kn (451,26 eura)

SUCI ELITNE I PRVE SKUPINE B LISTA I VAR SUCI

2.000,00 kn (265,44 eura)

SUCI DRUGE SKUPINE A LISTA I AVAR SUCI

1.300,00 kn (172,54 eura)

SUCI DRUGE SKUPINE B LISTA

900,00 kn (119,45 eura)

SUCI 3. HNL A LISTA

600,00 kn (79,63 eura)

SUCI 3. HNL B LISTA

550,00 kn (73,00 eura)

SUCI 4. NL NS RIJEKA A LISTA

500,00 kn (66,36 eura)

SUCI 4. NL NS RIJEKA B LISTA

450,00 kn (59,73 eura)

SUCI ŽNL

400,00 kn (53,09 eura)

SUCI MALI NOGOMET PRVA SKUPINA

600,00 kn (79,63 eura)

SUCI MALI NOGOMET DRUGA I TREĆA SKUPINA I ŽUP.

300,00 kn (39,82 eura)

KONTROLORI ELITNE SKUPINE

1.400,00 kn (185,81 eura)

KONTROLORI PRVE SKUPINE

800,00 kn (106,18 eura)

KONTROLORI DRUGE SKUPINE

500,00 kn (66,36 eura)

KONTROLORI MALI NOGOMET

300,00 kn (39,82 eura)

SUDAČKI INSTRUKTORI

130,00 kn (17,25 eura)
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GODIŠNJE ČLANARINE DELEGATA
Delegat HNL
1.400,00 kn (185,81 eura)
Delegat 1. NL
800,00 kn (106,18 eura)
Delegat 2. NL
500,00 kn (66,36 eura)
Delegat 3. HNL
450,00 kn (59,73 eura)
Delegat 4 NL NS Rijeka
350,00 kn (46,45 eura)
Delegat NSŽI
300,00 kn (39,82 eura)
Delegat I HMNL
500,00 kn (66,36 eura)
Delegat II HMNL
250,00 kn (33,18 eura)
Članarine za ostale članove saveza
150,00 kn (19,91 eura)

GODIŠNJE ČLANARINE TRENERA
Trener „UEFA PRO“ – „PRO“
Trener „UEFA A“ – „A“
Trener „UEFA B“ – „B“
Trener „C“

350,00 Kn
300,00 Kn
250,00 Kn
200,00 Kn

(46,45 eura)
(39,82 eura)
(33,18 eura)
(26,54 eura)

TRENERI
Licence 1.ŽNL seniori
200,00 Kn (26,54 eura)
2.ŽNL seniori
150,00 Kn (19,91 eura)
3.ŽNL seniori i mladež
100,00 Kn (13,27 eura)
Ugovori Registracije i raskidi ugovora trenera
100,00 Kn (13,27 eura)

KLUBOVI
registracija kluba
promjena imena kluba
registracija igrališta
TISKANICE
službene osobe

600,00 Kn (79,63 eura)
600,00 Kn (79,63 eura)
troškovi komisije za pregled igrališta
20,00 Kn (2,65 eura)

Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.
PREDSJEDNIK:
Darko Raić Sudar
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Broj: 304/2022

Pula, 21.07.2022.

POZIV
Temeljem čl. 39. Statuta NSŽ Istarske sazivamo
PLENARNI SASTANAK KLUBOVA I ŽNLI, II ŽNLI, i III ŽNLI JUG - SENIORI

1. Otvaranje plenarnog sastanka i pozdrav sudionicima
2. Tumačenje Propozicija natjecanja za natjecateljsku godinu 2022./2023.
3. Izvlačenje parova 1. kola kupa seniora NSŽI za natjecateljsku godinu 2022./2023.
4. Izvlačenje natjecateljskih brojeva za natjecateljsku godinu 2022./2023
5. Razno

Plenarni sastanak klubova održati će se dana 29.07.2022. godine /petak/ sa početkom u 18.00 sati
u PAZINU, školsko – gradska dvorana.
Molimo klubove da na plenarnom sastanku bude prisutna po jedna ovlaštena osoba kluba.
Klubovi eventualne zamolbe za određenim natjecateljskim brojem ili zamolbom o domaćinstvu
određenog datuma mogu dostaviti u ured NSŽI najkasnije do 28.07.2022. do 12,00 sati /četvrtak /.

Sportski pozdrav,

PREDSJEDNIK:
Darko Raić Sudar v.r.
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ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI od
16.07.2022. – 21.07.2022. godine
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
SJEDNICA 19.07.2022
"VNK PAZIN VETERANI", PAZIN
Neven Špiranac (NK Veli Vrh, Pula)
Eduard Kalčić (NK Pazinka-Pazin, Pazin)
"NK MLADOST ROVINJSKO SELO", ROVINJSKO SELO
Matej Blažević (NK Mladost Rovinjsko Selo, Rovinjsko Selo)
Andreas Prgić (NK Rovinj, Rovinj)
"NK RABAC", RABAC
Moreno Škopac (NK Rudar (L) Trans Euro, Labin)
Karlo Kos (NK Rudar (L) Trans Euro, Labin)
"NK ISTRA-PULA", PULA
Karlo Ljubičić
Simon Ljubičić
"NK ROVINJ", ROVINJ
Manuel Perković (NK Jadran-Poreč, Poreč)
Patrik Butući (NK Mladost Rovinjsko Selo, Rovinjsko Selo)
"NK MLADOST FAŽANA", FAŽANA
Adrian Perković (NK Valbandon '72, Valbandon)
Marko Dizdarević Radolović (NK Valbandon '72, Valbandon)
Alex Lopac (NK Valbandon '72, Valbandon)
Vito Perić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Noel Percan (NK Valbandon '72, Valbandon)
Nikola Janko (NK Valbandon '72, Valbandon)
Filip Katić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Sergej Nikolić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Dani Miskić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Jan Steblaj (NK Valbandon '72, Valbandon)
David Milec (NK Valbandon '72, Valbandon)
Matija Đurić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Matej Katić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Daniel Buršić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Mauro Bužleta (NK Valbandon '72, Valbandon)
Raul Marinković (NK Valbandon '72, Valbandon)
Diego Dusman (NK Valbandon '72, Valbandon)
Lovro Davidović (NK Valbandon '72, Valbandon)
Vito Rajko (NK Valbandon '72, Valbandon)
Matteo Corva (NK Valbandon '72, Valbandon)
Mark Černac (NK Valbandon '72, Valbandon)
Marko Sgagliardi (NK Valbandon '72, Valbandon)
Nikola Đurkić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Niko Grubelić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Lovro Lui (NK Valbandon '72, Valbandon)
Matej Draščić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Sanjin Trešnjić (NK Valbandon '72, Valbandon)
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Članak
34/2
35/1
34/1
34/2
34/2
34/2
35/1
35/1
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2

Niko Bogdanović (NK Valbandon '72, Valbandon)
Zoran Radulović (NK Valbandon '72, Valbandon)
Mark Rampini (NK Valbandon '72, Valbandon)
Luka Lovrić (NK Valbandon '72, Valbandon)
David Cerin (NK Valbandon '72, Valbandon)
Matej Cindrić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Luka Peršić (NK Valbandon '72, Valbandon)
David Cindrić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Stefano Marsetič (NK Valbandon '72, Valbandon)
Raul Šistek (NK Valbandon '72, Valbandon)
Freddie Walter Alexander Wakeling (NK Valbandon '72,
Valbandon)
Damian Giovanelli (NK Valbandon '72, Valbandon)
Mario Kutić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Arian Benazić (NK Valbandon '72, Valbandon)
Amar Škrijelj (NK Valbandon '72, Valbandon)
Aleks Mitrović (NK Valbandon '72, Valbandon)
Carlo Trajkov (NK Valbandon '72, Valbandon)
"NK CEMENT", KOROMAČNO
Dorian Rajković (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
Nikola Rajković (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
Karlo Jugovac (NK Polet (Sn), Snašići)
"NK ISTRA 1961", PULA
Tino Blaž Lauš (HNK Hajduk, Split)
"NK ŠTINJAN", ŠTINJAN
Josip Vazgeč (NK Marčana, Marčana)
"NK ISKRA", VINEŽ
Dino Murtić (NK Rudar (L) Trans Euro, Labin)
Damir Didić (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
Haris Alić (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
Sandi Gobo (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
Lucijan Licul (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
"NK KAŠTELIR-LABINCI", KAŠTELIR LABINCI
Marko Legović
Noa Koritnik
Mario Radljević (NK Istra Tar, Tar)
SJEDNICA 21.07.2022
"NK VIŠNJAN 1957", VIŠNJAN
Alen Salković (NK Novigrad, Novigrad Istarski)
Marko Prskalo
Mauro Erik (NK Istra Tar, Tar)
Robert Čitar (NK Višnjan 1957, Višnjan)
Loren Ivančić (NK Istra Tar, Tar)
"NK ISTRA-PULA", PULA
Maksim Radeljević
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34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
24-34/2
24-34/2
34/1
34/9
34/2
34/2
24-34/2
24-34/2
24-34/2
24-34/2
35/1
35/1
34/2
Članak
34/1
35/1
34/2
34/1
34/2
35/1

"NK PLOMIN", PLOMIN LUKA
Marko Vojić (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
Ajdin Agić (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
Niko Fonović (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
Toni Hrelja (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina)
"MNK FUTSAL PULA STANOINVEST", PULA
Nikola Prelčec (HISTRIA SPORT, BANJOLE)
Igor Osredkar (Litija, -)
Florijan Cindrić (HISTRIA SPORT, BANJOLE)
"NK MEDULIN 1921", MEDULIN
Mateo Petrović (NK Uljanik (P), Pula)
"NK ISTRA 1961", PULA
Melisa Kocijančić (NK Istra 1961, Pula)
"NK KAŠTELIR-LABINCI", KAŠTELIR LABINCI
Ronald Šifner

34/1
34/1
34/1
24-34/2
34/1
34/10
34/1
24-34/2
34/1
35/1

BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 19.07.2022
"NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN
Ivan Macan jer odlazi na područje drugog saveza.
SJEDNICA 20.07.2022
"NK ISTRA 1961", PULA
Joao Pedro Eira Antunes Da Silva jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 21.07.2022
"NK ULJANIK (P)", PULA
Marshal Mfon Johnson jer odlazi na područje drugog saveza.
Registracija sporazuma o ustupanju - 19.07.2022
"HNK HAJDUK", SPLIT, NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Lauš Tino Blaž zaključili sporazum o
ustupanjudo 15.06.2023.
Raskidi ugovora - 21.07.2022
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Acquah Gideon raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom
igranju broj 12/2021 od 31.01.2022
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NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE - UMAG
SJEDNICA 18.07.2022
"NK UMAG-CC UMAGO", UMAG
Leon Mikočević
SJEDNICA 21.07.2022
"NK UMAG-CC UMAGO", UMAG
Luka Deković (NK Buje, Buje)
Leon Petelin
Luka Škarica
Nathan Andročec
"NK BABIĆI 1947", UMAG
Smajo NESIĆ (Sloga, Bosanska Otoka)
"NK BUJE", BUJE
Mateo Bertoša (NK Opatija, Opatija)
Drago Vukoje (DJK Wurmtal Planegg, -)
Carlos Šepić (MNK IZOLA, Izola)
Marko Vukelić (MNK IZOLA, Izola)
Matija Kalizan (MNK IZOLA, Izola)
Enej Mandalenič (ND FC Postojna, -)

Članak
35/1
Članak
34/1
35/1
35/1
35/1
34/10
24-34/2
34/10
34/10
34/10
34/10
34/10

BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 18.07.2022
"NK SAVUDRIJA", SAVUDRIJA
Miha Štefe jer odlazi u inozemstvo.

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