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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
  
   Broj:  354/2022       Pula, 10.08.2022.  
 
 

                                BILTEN   
 
                                           br. 6. 

 
 

                                     Natjecateljska godina 2022./2023. 
 
 
                                                 S  A  D  R  Ž  A  J 
 

- Propozicije natjecanja ml. Pioniri, pioniri, juniori 2022./2023 izmjena i dopuna. 
- Propozicije natjecanja početnika i prednatjecatelja 2022./2023 izmjena i 

dopuna. 
- Prijavnica za Kup natjecanje mladeži NSŽI. 
- Superkup NSŽI za seniore 
- Zapisnik Komisije za registraciju klubova i igrača NSŽI 

 
 

 Klubovima 

 Povjerenicima natjecanja 

 Povjereniku suđenja 

 Disciplinskim sucima 

 Nogometnim središtima 

 Sredstvima javnog informiranja 
 

Službeno glasilo Nogometnog saveza Županije Istarske 
                                                               Uredio: Robi Fonović 
 

Marsovo polje 6, PP 98 - 52100 PULA   
OIB: 14116426555  IBAN: HR8523800061132000371 

Centrala 052/223-856   Tajnik  052/217-154  Fax 052/382-328 
www.nszi.hr             e-mail: nogometzi@inet.hr 

                             https://web.facebook.com/nszi.hr/?modal=admin_todo_tour 
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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: 

 
O D L U K U  

 
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     .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. Iznimno će se 
nastup s nepunih 14 godina, ali s važećim specijalističkim pregledom dozvoliti i igračima koji su rođeni 
u periodu od 01.09.2008. do 31.12.2008. godine.  
 
            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. 
 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 
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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:  
1. zamjenski igrači u sportskoj opremi s vidljivim obilježjem kluba 
2. trener kluba sa licencom 
3. pomoćni trener sa licencom   
4. fizioterapeut i liječnik sa licencom  
5. 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.  
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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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 

Članak 13. 

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

 
DISCIPLINSKE ODREDBE 
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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, 20.07.2022. 
 

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 20.07.2022. godine  temeljem čl. 39. Statuta NSŽI donio, 
02.08.2022. godine dopunio prema odluci HNS sljedeće: 

                                                 PROPOZICIJE NATJECANJA 

POČETNICI  U–9  
PREDNATJECATELJI  U–11 

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 

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. 

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.  

 
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 
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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. 

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

Dogovorom klubova, uz suglasnost Povjerenika za natjecanje, susreti se mogu odigrati  
izuzetno i u drugom terminu ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Zahtjev treba dostaviti u 
pismenom obliku Povjereniku za natjecanje najmanje 8 /osam/ dana prije službenom termina, uz 
obostranu  dostavu suglasnosti o odgodi zainteresiranih klubova sa dogovorenim novim terminom 
odigravanja odgođenih susreta. 

 U izuzetnim slučajevima  smrti igrača ili člana uprave kluba, utakmica će se odgoditi na 
traženje kluba.  
 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 6 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 
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izazvala prekid utakmice. Klub je odgovoran za neodigravanje i prekid utakmice te odgovoran po 
odredbama Disciplinskog pravilnika.  
 Klub koji odustane od prvenstvenog natjecanja pada u najniži stupanj natjecanja, bez obzira 
na do tada postignute rezultate u natjecanju.  
Smatrat će se da je klub odustao od natjecanja, ako neka od njegovih momčadi neopravdano nije 
odigrala dvije utakmice tijekom natjecanja u istoj natjecateljskoj godini. Ukoliko se radi o momčadi 
mlađih uzrasta, smatrat će se da je odustala samo momčad koja neopravdano nije odigrala dvije 
utakmice. U takvom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska momčad.  
Klub koji odustane od odigravanja utakmice dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu, a visinu štete, 
na osnovu dokumentiranog zahtjeva oštećenog kluba utvrđuje organ koji vodi natjecanje.  

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

Članak 9. 

ŽALBE NA UTAKMICU 

O regularnosti utakmice stalnog natjecanja može se odlučivati samo na osnovu žalbe oštećenog 
kluba. Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju 
se ulaže žalba. 
            Žalbe 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. 
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Početnici U-9: 
 
IGRALIŠTE U - 9  
Veličina igrališta je polovina nogometnog igrališta u poprečnom smjeru, s time da se nogometna vrata 
nalaze na uzdužnoj crti igrališta (aut liniji). Dimenzije kaznenog prostora su 11x27 m, vratarevog 
prostora 5x15 m, a točka za izvođenje kaznenog udarca je udaljena 9 m od linije vrata. Dimenzije 
vrata su 2 x 5 m. Bočne linije su linija koja označava centar odnosno polovicu cijelog terena i linija u 
visini peterca (označavanje kapicama) svakog nogometno igrališta. Udarac iz kuta (korner) izvodi se s 
udaljenosti od 16 m od bliže stative gola. Zaleđe ne postoji. Utakmice se igraju loptom br. 4. 

- 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. 

 
BROJ IGRAČA U POLJU - U-9  

Broj igrača u polju je 9 (8 igrača + vratar). Utakmica može započeti ako jedna momčad ima 
najmanje 6 igrača. Broj pričuvnih igrača je 9, izmjene se vrše u neograničenom broju, a pojedini 
igrač može ulaziti više puta, ali samo uz najavu sucu u prekidu igre. 
 

Prednatjecatelji  U-11: 
 
IGRALIŠTE U-/11  
Veličina igrališta su linije šesnaesterca (do uzdužnih linija povućene kapicama za označavanje) i 
uzdužne crte svakog nogometnog igrališta. Nogometna vrata nalaze na sredini linije od šesnaesterca. 
Dimenzije kaznenog prostora su 11x27 m, vratarevog prostora 5x15 m, a točka za izvođenje 
kaznenog udarca je udaljena 9 m od linije vrata. Dimenzije vrata su 2 x 5 m. Udarac iz kuta (korner) 
izvodi se s udaljenosti od 20 m od bliže stative gola (moguće označavanje i kapicama) Zaleđe ne 
postoji. Utakmice se igraju loptom br. 4. 

 
BROJ IGRAČA U POLJU - U-11  

Broj igrača u polju je 9 (8 igrača + vratar). Utakmica može započeti ako jedna momčad ima 
najmanje 6 igrača. Broj pričuvnih igrača je 9, izmjene se vrše u neograničenom broju, a pojedini 
igrač može ulaziti više puta, ali samo uz najavu sucu u prekidu igre. 
 

 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. 
 
TRAJANJE UTAKMICE  
U - 9 =   2 x 20 min  
U - 11 = 2 x 25 min 

 
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. 
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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 344/2022                                                                                          Pula, 09.08.2022. 

 
  Predmet: Prijavnica Kup natjecanje pionira, kadeta, i juniora NSŽI 2022 godina 

 
 
Izvršni odbor NSŽI na 15. sjednici održanoj 20.07.2022. godine donio je odluku o kup natjecanju 
za pionire, kadete i juniore.  Natjecanje kupa nije obavezno za klubove ŽNLI. 
 

      Svi klubovi koji nastupaju u HNL, 1. NL, 2. NL, 3. NL ZAPAD i 4. NL NS RIJEKA dužni su s  
      momčadima koje imaju u natjecanju sudjelovati u kup natjecanju NSŽI te nije potrebno 
      dostavljati prijavu, automatski ulaze u ždrijeb. 
 

 
Natjecanje započinje 1. kolom 30.08.2022. godine, isto mora biti dovršeno do 01.11.2022. 
 
U prijavi tko se želi prijaviti treba upisati naziv kluba i kategoriju koja se prijavljuje za kup 
natjecanje, pored kategorije označiti samo X.  
 
Prijavu je potrebno popuniti i vratiti na mail adresu NSŽI najkasnije do 19.08.2022. godine do  
12,00 sati. 
 
 
Prijavljujem NK _______________________________ za natjecanje u sljedećem kategorijama: 
 
 
JUNIORI U - 19    _____     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 U - 17   _____ 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 U - 15   ______ 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. 

 
 

Pečat i potpis ovlaštene osobe kluba 
 

______________________________ 
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SUPERKUP NSŽI ZA SENIORE 
 
 

SUPERKUP 
           

Mjesto/Grad Domaći Gosti Datum 

         
  

Prematinka / Banjole NK Banjole NK Jadran-Poreč 13.08.2022 18:30 

 
 
 
 
 

         ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI od 
04.08.2022. – 10.08.2022. godine 

 

OBAVIJEST KLUBOVIMA 
 
Sukladno odluci iz kriterijia i uvjeta za natjecanje, klubovi moraju imati najmanje 15 registriranih 
aktivnih igrača u svakoj kategoriji.  
 
 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 

SJEDNICA 04.08.2022 Članak 

"NK ISTRA 1961", PULA 
 

Ante Erceg (DVSC Futballszervezo, -) 34/10 

Andreja Maksimović (NK Istra 1961, Pula) 34/2 

"NK GALIŽANA", GALIŽANA 
 

Silvio Đudarić (NK Manjadvorci, Manjadvorci) 34/2 

"NK POTPIĆAN-UČKA 72", POTPIĆAN 
 

Ivano Valković (NK Rudar (L) Trans Euro, Labin) 34/2 

Norbert Marčac (NK Rudar (L) Trans Euro, Labin) 34/2 

Riccardo Celić (NK Rudar (L) Trans Euro, Labin) 34/2 

Slađan Simić (NK Plomin, Plomin Luka) 34/2 

Noah Funčić (NK Plomin, Plomin Luka) 34/2 

Stefano Fornažar (NK Žminj, Žminj) 34/2 

SJEDNICA 08.08.2022 Članak 

"NK VIŠNJAN 1957", VIŠNJAN 
 

Marin Šafradin (Jadran, Poreč) 34/1 

Luka Petrić (VNK Sv. Lovreč veterani, Sveti Lovreč Pazenatički) 34/2 

Jure Bonaca (NK Jadran-Poreč, Poreč) 34/2 

"NK MUNTIĆ", MUNTIĆ 
 

Mateo Valjužić  35/1 

"NK VODNJAN", VODNJAN 
 

Ivano Simeunović (NK Vodnjan, Vodnjan) 34/1 

Krste Klisović (HNK Šibenik, Šibenik) 34/2 

Edin Tuzlić (NK Šišan, Šišan) 34/2 

"NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN 
 

Franko Čupić (NK Rudar (L) Trans Euro, Labin) 34/1 

"NK BANJOLE", BANJOLE 
 

Borna Divković (NK Istra-Pula, Pula) 34/2 

Leo Pejić (NK Muntić, Muntić) 34/2 

Luka Kumpare  35/1 
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"NK VALDEBEK", PULA 
 

Niko Dubravac (NK Istra-Pula, Pula) 34/2 

Danijel Pavić (NK Marčana, Marčana) 34/2 

"NK ISTRA 1961", PULA 
 

Pia Sokolić (NK Istra 1961, Pula) 34/10 

"NK ŠTINJAN", ŠTINJAN 
 

Dominik Rovis (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Blaž Grabrić (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Alen Lubenović (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Mateo Matteoni (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Marin Labinjan (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Karlo Šterpin (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Dino Lubenović (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Leon Hasanović (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Patrik Borić (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Mihael Božić (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Alen Bećirović (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Toni Cetina (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Šimun Perak (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Adrian Vicel (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

Leon Peruško (NK Veli Vrh, Pula) 34/2 

"NK FUNTANA", FUNTANA 
 

Ermin Jašarević (NK Iskra, Vinež) 34/2 

"NK ISTRA TAR", TAR 
 

Luka Salković (NK Funtana, Funtana) 34/2 

Deiv Brajković (NK Funtana, Funtana) 34/2 

SJEDNICA 09.08.2022 Članak 

"MNK FUTSAL PULA STANOINVEST", PULA 
 

Bernardo Difonzo (A.S.D. VIS GUBBIO CALCIO A 5, -) 34/10 

Darko Milanović (Salines, Tuzla) 34/10 

"NK ROVINJ", ROVINJ 
 

Marko Herak (NK Trešnjevka, Zagreb) 34/2 

Anton Ban (NK Lokomotiva (R), Rijeka) 34/2 

Leonardo Orbanić  35/1 

Leonard Šturman  35/1 

"NK MLADOST FAŽANA", FAŽANA 
 

Nikola Bogdan (NK Uljanik (P), Pula) 34/2 

Ismar Hiseni (FK Famos, -) 34/11 

Karlo Blarežina Popović (NK Mladost Fažana, Fažana) 34/1 

"NK ISTRA 1961", PULA 
 

Tara Mutavčić (NK Uljanik (P), Pula) 34/2 

Oleksandr Petrusenko (Honved FC, -) 34/10 

"NK POLET (SN)", SNAŠIĆI 
 

Franko Načinović (NK Cement, Koromačno) 34/2 

Danijel Bošković (NK Polet (Sn), Snašići) 34/1 

Ivan Slavko Mikleuš (NK Iskra, Vinež) 34/2 
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SJEDNICA 10.08.2022                                                                    

"NK MLADOST ROVINJSKO SELO", ROVINJSKO SELO 
 

Dejan Jakeljić (NK Funtana, Funtana) 34/2 

"NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN 
 

Dalen Kurpejović (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina) 24-34/2 

Marin Banović ( Iskra, Vinež) 
"NK ROVINJ", ROVINJ 

34/2 

Matej Jozanović  35/1 

Noa Jozanović  35/1 

Leonardo Santin  35/1 

Erik Maružin  35/1 

Noa Lovrić  35/1 

Andi Zušćak  35/1 

Ivano Giorgio Rojnić  35/1 

Adrian Matošević  35/1 

"NK ISTRA 1961", PULA 
 

Luka Radonić (HNK Rijeka, Rijeka) 34/2 

"NK JADRAN-POREČ", POREČ 
 

Antonio Siljan (NK Istra 1961, Pula) 34/9 

Donato Bernobić (NK Istra 1961, Pula) 34/8 

Mateo Ostović (NK Mladost Fažana, Fažana) 34/2 

"NK KAŠTELIR-LABINCI", KAŠTELIR LABINCI 
 

Matej Brčić (NK Istra Tar, Tar) 34/1 

 
BRISANJA IGRAČA 

SJEDNICA 04.08.2022 

"NK ISTRA 1961", PULA 

Josip Hmura jer odlazi u inozemstvo. 

SJEDNICA 08.08.2022 

"NK ISTRA 1961", PULA 

Branko Đukić jer odlazi na područje drugog saveza. 

SJEDNICA 09.08.2022 

"NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN 

Chase Column Van Wey jer odlazi na područje drugog saveza. 

"NK ISTRA 1961", PULA 

Gideon Acquah jer odlazi u inozemstvo. 

Robert Mišković jer odlazi u inozemstvo. 

"NK JADRAN-POREČ", POREČ 

Oliver Mihelić jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
Registracija ugovora - 04.08.2022 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Erceg Ante zaključili ugovor o radu do 30.06.2023. 
 
Registracija ugovora - 09.08.2022 
"MNK FUTSAL PULA STANOINVEST", PULA i igrač Milanović Darko zaključili ugovor o 
profesionalnom igranju do 30.06.2023. 
 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Petrusenko Oleksandr zaključili ugovor o profesionalnom igranju do 
30.06.2024. 
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Registracija ugovora – 10.08.2022 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Vasiljević Ivan zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2024. 
 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Maksić Ivano zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2024. 
 
Registracija sporazuma o ustupanju - 10.08.2022 
"NK ISTRA 1961", PULA, NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ i igrač Siljan Antonio zaključili 
sporazum o ustupanj udo 15.06.2023. 
 
Raskidi ugovora - 09.08.2022 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Mišković Robert raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom 
igranju broj 362/2021 od 12.07.2021. 
 
Raskidi ugovora - 10.08.2022 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Navarro Mazuecos Rafael Jesus raskinuli su sporazumno ugovor o 
profesionalnom igranju broj 352/2021 od 07.07.2021. 
Aneksi ugovora 
 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Vujnović Fran potpisali su aneks (339/2022)broj ugovora 364/2021 od 
14.07.2021 (stipendijski ugovor). 
 
Aneksi ugovora 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Žiković Noel  potpisali su aneks (355/2022)broj ugovora 332/2021 od 
01.07.2021 (stipendijski ugovor). 
 
 
 
 
NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE - UMAG 

SJEDNICA 05.08.2022 Članak 

"NK DAJLA", DAJLA 
 

Mihael Mikolčević (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

SJEDNICA 08.08.2022 Članak 

"NK NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI 
 

Patrik Laganis (Koper, Koper) 34/10 

"NK PETROVIJA", PETROVIJA 
 

Angela Brozić  35/1 

Loris Brozić  35/1 

"NK DAJLA", DAJLA 
 

Adam Jugovac (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Noa Benolić (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Paolo Ponjavić (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Niko Bandov (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Erik Zakinja (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Arijan Stojić (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Lovren Šavor (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Darijan Tončić (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Ivano Benolić (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Domagoj Raguž (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Ruben Krevatin (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Petar Ponjavić (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Arsen Rotar (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

Arian Pujas (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 
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SJEDNICA 09.08.2022 Članak 

"NK DAJLA", DAJLA 
 

Erik Bučić (NK Buje, Buje) 34/2 

Vedran Bašić (NK Moela, Umag) 34/2 

Deni Damjanić (NK Buje, Buje) 34/2 

Leon Frank (NK Novigrad, Novigrad Istarski) 34/2 

 
BRISANJA IGRAČA 

SJEDNICA 05.08.2022 

"NK NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI 

Silvio Penava jer odlazi u inozemstvo. 

 
                                                                                                KOMISIJA ZA  REGISTRACIJU        

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

 


