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POZIV NA PLENUME
ZADAĆE PRIJE POČETKA PRVENSTVA
REGISTRACIJE

Izdaje: Nogometni savez Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko
E: nsjastrebarsko@gmail.com / T/F: 01 6281 334
Obrada podataka: Povjerenik za natjecanje Nedjeljko Kozlovac / m: 09 8 700 239 / e: nkozlovac@gmail.com
Tajnik NS Jastrebarsko: Stjepan Jagodić / m: 099 2403 930
Žiro račun: IBAN HR 95 24840081135065285 (RBA)
OIB 71337516753 / MB: 3169073

Nogometni savez Jastrebarsko
Vladka Mačeka 2 Tel/fax 6281-344
21.07.2022.

POZIV
NA PLENUME KOJI ĆE SE ODRŽATI PREMA SLIJEDEĆEM RASPOPREDU:
1.Limaći, prstići
02.08.2022.(utorak) u Jastrebarskom prostorije NS Jastrebarsko Vladka Mačeka 2 sa početkom u
17,30 sati.
2. ŽMNL
02.08.2022.(utorak) u Jastrebarskom prostorije NS Jastrebarsko Vladka Mačeka 2 sa početkom u
18,00 sati.
3. VETERANI NS JASTREBARSKO
02.08.2022. (utorak) u Jastrebarskom prostorije NS Jastrebarsko Vladka Mačeka 2 sa početkom u
19,00 sati.
4.IZVLAČENJE PAROVA PREDKOLA KUP-a NS JASTREBARSKO SENIORI
02.08.2022.(utorak) u Jastrebarskom prostorije NS Jastrebarsko Vladka Mačeka 2 sa početkom u
20,00 sati.
Za plenume klubova predlaže se slijedeći dnevni red:
1. Osvrt na sezonu proljeće 2021/2022
2. Priprema za početak jesenskog dijela prvenstva sezona 2022/2023,izvlačenje parova kup-a
3. Raznoliko

Jastrebarsko 21.07.2022.
Povjerenik za natjecanje:
Nedjeljko Kozlovac v.r

NOGOMETNO SREDIŠTE JASTREBARSKO
VLATKA MAČEKA 2
10450 JASTREBARSKO
Jastrebarsko 21.08.2022.

ZADACI DO POČETKA NATJECATELJSKE SEZONE
JESEN 2022/2023
1. KLUBOVI KOJI IMAJU FINANCIJSKA DUGOVANJA PREMA NS JASTREBARSKO I SLUŽBENIM
OSOBAMA OBAVEZNO IZVRŠITI UPLATU PREMA PRAVILNIKU O NOGOMETNIM
NATJECANJIMA HNS-A ČL. 64. NAJKASNIJE 30 DANA PRIJE POČETKA NATJECANJA U NOVOJ
SEZONI
2. Izvršiti uplatu kotizacije za jesenski dio natjecanja prije početka prvenstva.
3. Obaviti liječničke preglede za sve igrače u klubu. Rok valjanosti liječničkog pregleda
vrijedi 6 ( šest ) mjeseci od dana upisa u športsku iskaznicu ( čl. 54. PNN. )
4. Izvršiti licenciranje trenera (potpisati ugovore u tri primjerka koje treba ovjeriti u NS i
tako ovjerene pečatom unijeti u Comet sustav na ovjeru), predstavnike momčadi i
medicinskog osoblja najkasnije osam dana prije početka prvenstva. Za predstavnike ŽMNL i
veterana lige koju mi vodimo biti će izrada PVC iskaznica u Comet sustavu kao i izrada
licenci za trenere ŽMNL a za to je potrebno dostaviti slijedeće podatke:
1. Ime i prezime
2. Datum i godina rođenja
3. Mjesto rođenja
4. OIB
5. Slika u digitalnom obliku
Za sve nejasnoće i informacije obratite se tajniku NS Jastrebarsko na mob. 099 240 3930
Tajnik NS Jastrebarsko
Stjepan Jagodić v.r.

Predsjednik NS Jastrebarsko
Miljenko Pavlaković v.r

PODSJETNIK NA OBAVEZE KLUBOVA KOD ORGANIZACIJA PRIJATELJSKIH
UTAKMICA I TURNIRA
IZVOD IZ PRAVILNIKA O NOGOMETNIM NATJECANJMA HNS-a

Prijateljske utakmice i turniri
Članak 43.
1) Svaka prijateljska utakmica mora biti prijavljena ŽNS-u na čijem se teritoriju utakmica igra.
2) Prijavljivanje utakmice, kao i traženje sudaca treba biti učinjeno 8 dana prije utakmice, a u
opravdanim slučajevima iznimno 48 sati prije utakmice. Opravdanost zahtjeva podnesenog u
skraćenom roku ocjenjuje nadležni ŽNS.
3) Klub koji ne prijavi prijateljsku utakmicu na vrijeme odgovoran je po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
Članak 44.
1) Svaki klub mora imati odobrenje nadležnog tijela za organiziranje turnira.
2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje izvršni odbor, odnosno tijelo koje on ovlasti i to:
a) za turnire u kojima sudjeluje jedan ili više inozemnih klubova, uključujući i turnire
momčadi klubova prva dva stupnja natjecanja - Hrvatski nogometni savez,
b) za sve ostale turnire - ŽNS kome pripada klub koji organizira turnir.
3) Zahtjev za odobrenje turnira podnosi se najkasnije 15 dana prije namjeravanog početka turnira
uz podnošenje propozicija natjecanja.
4) Za međunarodne turnire na kojima sudjeluje više od dvije ekipe koje pripadaju različitim
nacionalnim savezima (u što se ubrajaju i ekipe iz HNS), zahtjev za odobrenje organizator treba
podnijeti najmanje trideset dana prije početka. Zahtjevu moraju biti priložene propozicije turnira
i lista sudionika, a za koje odobrenje daje UEFA.

REGISTRACIJE IGRAČA AMATERA
PRVA REGISTRACIJA
-igrači koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji mogu se registrirati tijekom
cijele natjecateljske godine,
osim u razdoblju od između 01. svibnja. i 14. lipnja.
PRIJELAZNI ROK
-za igrače amatere traje od 15. lipnja. do 14. listopada.
REGISTRACIJA IGRAČA PUTEM RECIPISA
-igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu.
Ukoliko je istupnica zatražena u prijelaznom roku do 31.srpnja i ne postoje smetnje
predviđene Pravilnikom o statusu igrača i registracijama ili drugim općim aktima HNS, klub
je obvezan izdati igraču istupnicu.
REGISTRACIJA IGRAČA SA ISTUPNICOM
-igrači koji se natječu u isključivo amaterskim ligama mogu se registrirati tijekom cijele
natjecateljske godine,
osim u razdobljima između 15.listopada. i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. Lipnja
REGISTRACIJA NEPREREGISTRIRANOG IGRAČA
-igrači koji se natječu isključivo u amaterskim ligama mogu se registrirati tijekom cijele
natjecateljske godine, osim u razdobljima između 01. travnja. i 14 lipnja te 15.listopada i 17.
siječnja.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 06. 06. 2022. Donio
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o statusu igrača i registracijama
Članak 1. Članak 8. Pravilnika o statusu igrača i registracijama mijenja se i glasi:
Kao nogometni veteran može se registrirati svaki igrač koji navršava trideset i sedam (37)
godina života u tekućoj natjecateljskoj godini u kojoj se registrira.
2. Igrač profesionalac ne može se registrirati kao veteran dok ne prođe najmanje 30 dana od
njegove posljednje utakmice koju je odigrao kao profesionalac.
3. Igrači koji su već registrirani kao veterani, a mlađi su od trideset i sedam (37) godina u
tekućoj natjecateljskoj godini ne mogu nastupati za seniorsku ekipu te se vode u posebnom
registru veterana.
4. Igrači veterani, osim igrača iz stavka 3. ovog članka, mogu nastupati istovremeno za
seniorsku i veteransku ekipu, ali samo istog kluba.“ Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a, a
primjenjuje se od 01. srpnja 2022. godine.
Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik Marijan Kustić, v.r.

Registracije veterana:
Izvršni odbor HNS-a je na sjednici od 6.lipnja , na prijedlog komisije za veteranski nogomet ,
usvojio 2 dokumenta koji se nalaze u prilogu ovog maila, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
statusu igrača i registracijama te izmijenjene Osnove natjecanja veteranskog nogometa HNS-a.
Neposredni povod izmjene dosadašnjih dokumenata, a na neki način i osnovnih pravila
veteranskog nogometa, koja su egzistirala od 1971.godine, a tijekom desetljeća
nadopunjavana, leži u činjenici da se iz niza podataka vidjelo, da je dobna granica od 33 godine
postala preniska, jer je biološki razvoj igrača pokazao da su puno duže aktivni u seniorskom
nogometu te da je priljev mlađih igrača u odnosu na odljev veteranskih igrača starijih od 45
godina sve manji, čime smo u zadnjim godinama izgubili 20% klubova i registriranih igrača
veterana. Također u mnogim sredinama, unatoč svim naporima, jednostavno nije bilo moguće
pokrenuti organizirano natjecanje veterana u sklopu ŽNS-a.
Sve te činjenice i promišljanja dovela su do priloženih izmjena koje stupaju na snagu
01.07.2022.godine, koje ćemo u nastavku pokušati pojasniti:
1. Kao nova dobna granica za igranje veteranskog nogometa od nove natjecateljske godine, određuje se
navršenih 36 godina života, odnosno preciznije kako kaže Pravilnik, novi igrači u veteranskom
nogometu moći će se registrirati i nastupati u natjecateljskoj godini u kojoj navršavaju 37 godina (npr u
natjecateljskoj godini 2022/23 igrači rođeni 30.06.1986. i stariji)
2. Svi novoregistrirani igrači i svi oni do sada registrirani veterani, koji zadovoljavaju ovu dobnu granicu od
nove natjecateljske godine, moći će u svojem klubu paralelno igrati za kategoriju seniora i veterana i
biti će kao takvi prebačeni iz posebnog registra igrača veterana u osnovni registar igrača te će to pravo
paralelnog nastupa za svoj klub ostvarivati istom jedinstvenom sportskom iskaznicom
3. Igrači veterani koji će biti registrirani zaključno s 30.06.2022.godine, dakle prije stupanja na snagu
novog Pravilnika, a mlađi su od nove dobne granice, ostati će registrirani u svojim klubovima i dalje u
posebnom registru igrača veterana (na sportskoj iskaznici i dalje će stajati oznaka veteran), i moći će u
svojem klubu nastupati isključivo za kategoriju veterana, do natjecateljske godine, u kojoj će navršiti 37
godina. COMET sustav će automatski svake godine 01.07. prebacivati igrače koji će navršavati 37 godina
iz registra igrača veterana u osnovni registar igrača i oni će od tog trenutka steći pravo igranja i za
kategoriju seniora u svom klubu.
4. Igrači veterani koji ne zadovoljavaju novu dobnu granicu i nalaze se u posebnom registru igrača
veterana, moći će ostvariti prijelaz samo u drugi veteranski klub, ali ako se u međuvremenu vrate u
seniore nekog kluba, neće im biti omogućen povratak i nastup za veterane do natjecateljske godine u
kojoj navršavaju 37 godina.

Sve ove izmjene u funkciji su revitalizacije veteranskog nogometa i alat u rukama ljudi koji brinu
o veteranskom nogometu pri županijskim nogometnim savezima, kako bi uspješnije pokretali i
organizirali veteranska natjecanja, naročito u sredinama , u kojima zbog malog broja igrača po
klubovima, igrači radije biraju igrati seniorski nogomet, iako su već duboko u veteranskim
godinama te su za veterane igrali neorganizirano u tzv. divljim ligama. Također, ovim
promjenama očekujemo smanjen odljev igrača starijih od 45 godina, koji su odustajali od
veterana, jer se nisu mogli fizički nositi s mlađahnim igračima.
Pozivamo Vas i molimo ovim putem da proslijedite ovaj dopis svojim komisijama za veteranski
nogomet, kako bi sa sadržajem istog bili upoznati voditelji, igrači i budući igrači veterani, koji je i
u ovom trenutku uvjerljivo najjači veteranski pokret uopće, obzirom na udio veteranskih klubova
i igrača, u ukupnoj populaciji registriranih nogometaša.
Za sve nejasnoće i upite, tajnik komisije za veteranski nogomet stoji Vam na raspolaganju, kao i
članovi komisije za veteranski nogomet iz Vaših nogometnih središta.
S poštovanjem,

NOGOMETNI SAVEZ JASTREBARSKO
SJEDNICA 21.07.2022
Članak
"NK JASKA VINOGRADAR JASTREBARSKO", JASTREBARSKO
Daniel Mićunović (NK Karlovac 1919, Karlovac)
34/2
SJEDNICA 22.07.2022
"MNK GUCI", GUCI
Dominik Žužinjak
Andreas Gojšić
Petar Magdić
Luka Furač

Članak

SJEDNICA 26.07.2022
"MNK GUCI", GUCI
Sandi Kolar (MNK Futsal Karlovac, Karlovac)

Članak

35/1
35/1
35/1
35/1

-

BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 27.07.2022
"NK SVETA JANA", GORICA SVETOJANSKA
Mario Pavlić jer odlazi na područje drugog saveza.
SJEDNICA 28.07.2022
"NK JASKA VINOGRADAR JASTREBARSKO", JASTREBARSKO
Patrik Prčić jer odlazi na područje drugog saveza.
„NK KUPINEC“, KUPINEC
Mario Zeba jer odlazi na područje drugog saveza.

Registracija ugovora - 26.07.2022
"MNK GUCI", GUCI i trener Golub Hrvoje zaključili ugovor o treniranju 30.06.2023.

Jastrebarsko 18.07.2022.

Komisija za registraciju NS JASTREBARSKO

