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Broj: 750/2018

Pula, 07.12.2018.

POZIV
ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE
NOGOMETNOG SAVEZA ŽUPANIJE ISTARSKE

Temeljem čl. 31. Statuta NSŽ Istarske, sazivam:

SKUPŠTINU
NOGOMETNOG SAVEZA ŽUPANIJE ISTARSKE
koja će se održati dana 17.12.2018. godine / ponedjeljak /, sa početkom u 19.00 sati, u
PAZINU, Hotel Lovac, Šime Kurelića 4.
Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:
I. 1. Izbor radnih tijela Skupštine Saveza
 Radnog predsjedništva
 Verifikacijske Komisije
 Zapisničara
 Ovjerovitelja zapisnika
2. Podnošenje izvješća Verifikacijske komisije
3. Usvajanje prijedloga dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika Skupštine Saveza od 05.04.2018. godine
5. Imenovanje komisije za izvanredno ublažavanje kazni
II. 1. Prijedlog programa rada Saveza za 2019. godinu
2. Prijedlog financijskog plana Saveza za 2019. godinu
III. 1. Izvještaj i prijedlog Komisije za izvanredno ublažavanje kazni
2. Odlučivanje o prijedlogu odluke o molbama za izvanredno ublažavanje kazni
---------Temeljem čl. 21 Statuta NSŽI članovi imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Savezu, a
ostvaruju ih putem svojih predstavnika u Skupštini i određenim tijelima Saveza.
Skupštinu čine:
1) Po jedan zastupnik nogometnih klubova koji su članovi Saveza, iznimno zastupnici
nogometnih klubova koji sudjeluju u nacionalnim nogometnim natjecanjima na način da
nogometni klub koji sudjeluje u najnižem rangu nacionalnoga nogometnog natjecanja ima
jedan glas, a svaki nogometni klub koji sudjeluje u neposredno višem rangu nacionalnoga
nogometnog natjecanja ima pravo na dvostruko više glasova od nogometnog kluba koji
sudjeluje u neposredno nižem rangu nacionalnoga nogometnog natjecanja.
Za sjednicu Skupštine utvrđuje se pravo broja glasova nogometnih klubova u odnosu na
rang nacionalnoga nogometnog natjecanja u trenutku organiziranja Skupštine.
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2) Po jedan zastupnik sportske udruge koje obavljaju nogometnu djelatnost i imaju sjedište
na području Istarske županije, temeljem čl. 28. Statuta.
Ako je neka članica promijenila ovlaštenu osobu za zastupanje dužna je predočiti slijedeći
dokaz:
- Odluku o izboru zastupnika u Skupštini NSŽI potpisana od strane ovlaštene osobe
udruge
Molimo zastupnike da svoj dolazak na sjednicu potvrde, telefon: 223-856 ili e-mail:
nogometzi@inet.hr.
Privitak:
- Zapisnik Skupštine Saveza od 05.04.2018. godine
- Prijedlog programa rada Saveza za 2019. godinu
- Prijedlog financijskog plana Saveza za 2019. godinu
PREDSJEDNIK:
Igor Žiković v.r.
*******************************************

POZIV
Temeljem odluke Izvršnog odbora NSŽI na 22. sjednici održane dana
05.12.2018. godine, temeljem čl. 39. Statuta NSŽI sazivamo

PLENARNI SASTANAK KLUBOVA
I. ŽNL ISTRE
II. ŽNL ISTRE
III. ŽNL ISTRE JUG
III. ŽNL ISTRE SJEVER
1. Otvaranje sastanka i pozdrav sudionicima.
2. Obavijesti klubovima o poduzimanju mjera sigurnosti na nogometnim utakmicama NSŽI
temeljem Zakona o javnom okupljanju i Zakona o sprječavanju nereda na sportskim
natjecanjima.
3. Obrazloženje kalendara natjecanja za proljetni dio natjecateljske godine 2018/2019.
4. Obavijesti KUP natjecanja NSŽI za seniore natjecateljska godina 2018/2019.
5. Razno
Plenarni sastanak klubova održati će se dana 17.12.2018. godine /PONEDJELJAK/
sa početkom u 17.30 sati u PAZINU, Hotel Lovac, Šime Kurelića 4.
PREDSJEDNIK:
Igor Žiković v.r.
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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 22. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 05.12.2018. / srijeda / održane u Puli sa
početkom u 17,00 sati.

-

Jednoglasno se usvaja dnevni red 22. Sjednice Izvršnog odbora NSŽI.
Prihvaća se zapisnik sa 21. Sjednice Izvršnog odbora NSŽI.
Prihvaćaju se izvještaji povjerenika natjecanja za jesenski dio natjecateljske godine
2018/2019.
Donosi se odluka o izosima članarina i cjeniku usluga za 2019. Godinu.
Donosi se odluka o kalendaru natjecanja za proljeće u natjecateljskoj godini 2018/2019.
Donosi se odluka o održavanju plenuma klubova i seminara sudaca i delegata.
Donosi se odluka o Propozicijama kup natjecanja za seniore za natjecateljsku godinu
2018/2019.
Donosi se odluka o imenovanju inventurne komisije saveza.
Prihvaća se prijedlog programa rada Saveza za 2019. godinu te se dostavlja Skupštini NSŽI
na usvajanje
Prihvaća se prijedlog financijskog plana Saveza za 2019. godinu te se dostavlja Skupštini
NSŽI na usvajanje
Donosi se odluka o izricanju upozorenja članicama Saveza zbog protupropisnog djelovanja.
Upozoravaju se slijedeće članice: NK Banjole, NK Jedinstvo Omladinac, NK Mladost /F./, NK
Šišan, NK Žminj 2000.
Donosi se odluka o otvaranju natječaja za nove delegate.
Donosi se odluka o dodijeli pomoći klubovima.

*******************************************

Izvršni odbor NSŽ Istarske na 22. sjednici održanoj 05.12.2018. godine, temeljem članka 39.
Statuta NSŽI donio je:

ODLUKA
o članarinama i cijeniku usluga za 2019. Godinu
 GODIŠNJA ČLANARINA KLUBOVA
• 1. HNL
1.000,00 Kn
• 2. HNL
800,00 Kn
• 3. HNL
600,00 Kn
• 4 NL NS Rijeka
400,00 Kn
• 1. ŽNLI
300,00 Kn
• 2. ŽNLI
200,00 Kn
• 3. ŽNLI
150,00 Kn
• 1. HMNL
400,00 Kn
• 2. HMNL
300,00 Kn
• VETERANI
100,00 Kn
• MLADEŽ
100,00 Kn
• OSTALE ČLANICE
100,00 Kn
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 GODIŠNJA ČLANARINA I REGISTRACIJA IGRAČA
 Igrač I. HNL – stariji od 18 godina
120,00 Kn
 Igrač II. HNL – stariji od 18 godina
100,00 Kn
 Igrač III. HNL – stariji od 18 godina
80,00 Kn
 Igrač 4 NL – stariji od 18 godina
60,00 Kn
 Igrač I. HMNL – seniori
80,00 Kn
 Igrač II. HMNL – seniori
50,00 Kn
 Igrač I. , II. HMNL – mladež
30,00 Kn
 Igračice HŽNL – starije od 18 godina
50,00 Kn
 Igrači mladeži I, II, III /kadeti i juniori/
50,00 Kn
 Igrači I ŽNL Istre – stariji od 18 godina
40,00 Kn
 Igrači II ŽNL Istre – stariji od 18 godina
35,00 Kn
 Igrači III ŽNL Istre – stariji od 18 godina
30,00 Kn
 Mladež 4 NL, I, II, III ŽNL Istre /pioniri, kadeti
i juniori/ , igrači JPLI /mlađi pioniri i pioniri/,
prednatjecatelji i početnici
25,00 Kn
 Igrači veterani
20,00 Kn
 Preregistracija igrača
5,00 Kn
 Duplikat sportske iskaznice
50,00 Kn




registracija ugovora, aneksa ugovora,
raskida ugovora igrača

200,00 Kn

PRISTOJBA ZA IZDAVANJE BRISOVNICE
 Igrači neamateri
-s ugovorom o profesionalnom
igranju ili ugovorom o radu
2.000,00 Kn
 Igrači amateri
-starosne dobi do 12 godina
100,00 Kn
- starosne dobi od 12 do 18 godina
120,00 Kn
- starosne dobi više od 18 godina
-1.HNL, 2.HNL
750,00 Kn
-3.HNL, 1.HNLŽ, 1.HMNL
500,00 Kn
-4 NL, 2.HNLŽ, 2.HMNL
1.ŽNL
250,00 Kn
-Ostale županijske lige i veterani
150,00 Kn
 Prijelaz igrača u drugi nacionalni savez – inozemstvo 100,00 Kn

 GODIŠNJE ČLANARINE AKTIVNIH NOGOMETNIH SUDACA I
INSTRUKTORA








Suci I HNL
Suci II HNL
Suci III HNL
Suci 4. NL
1. ŽNL
Suci 2. ŽNL i 3.ŽNL
Sudački instruktori

2 x 650,00 Kn
2 x 390,00 Kn
2 x 325,00 Kn
2 x 300,00 Kn
2 x 260,00 Kn
2 x 195,00 Kn
2 x 65,00 Kn
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 GODIŠNJE ČLANARINE DELEGATA









Delegat I.HNL
Delegat II.HNL
Delegat III.HNL
Delegat 4 NL
Delegat I.ŽNL
Delegat II.ŽNL i 3.ŽNL
Delegat I.HMNL
Delegat II.HMNL

455,00 Kn
390,00 Kn
235,00 Kn
195,00 Kn
160,00 Kn
100,00 Kn
180,00 Kn
100,00 Kn

Za aktiviranje nakon mirovanja, a neovisno o vremenskoj dužini mirovanja, suci,
instruktori i delegati dužni su platiti 50% iznosa članarine za kategoriju koju posjeduje.
 TRENERI
Licence
 1.ŽNL seniori
 2.ŽNL seniori
 3.ŽNL seniori i mladež
Ugovori
 Registracije i raskidi ugovora trenera
 KLUBOVI
 registracija kluba
 promjena imena kluba
 registracija igrališta

200,00 Kn
150,00 Kn
100,00 Kn
100,00 Kn

600,00 Kn
600,00 Kn
troškovi komisije za pregled igrališta

 TISKANICE
 Specijalistički karton
 Bedž službene osobe

1,50 Kn
20,00 Kn

Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.
PREDSJEDNIK:
Igor Žiković
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Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 22. sjednici dana 05.12.2018. godine temeljem čl. 25.
Statuta NSŽI donio sljedeću:

ODLUKA
o kalendaru natjecanja za proljetni dio natjecateljske godine 2018/2019.
-

Seniori Kup NSŽI 1. kolo 17. veljače 2019.
Seniori Kup NSŽI 2. kolo 24. veljače 2019.
Finale Kupa NSŽI za seniore na rasporedu je u drugoj polovici svibnja 2019. godine.

-

Prvenstvo seniora 1. ŽNLI započinje 02. ožujka, završava 19. svibnja 2019.
Prvenstvo seniora 2. ŽNLI započinje 02. ožujka, završava 26. svibnja 2019. ( 22. kolo
01.05.2019. )
Prvenstvo seniora 3 ŽNLI sjever i jug započinje 02. ožujka, završava 19. svibnja 2019.
Utakmice se ne igraju se USKRS 21. travnja.

-

Prvenstvo pionira i juniora ŽNLI A te juniora ŽNLI B započinje 09.ožujka. a
završavaju 11. svibnja. Utakmice se ne igraju u vikendu USKRSA.

-

Prvenstvo JPLI mlađi pioniri / pioniri te pioniri ŽNLI B započinje 09. ožujka. a
završavaju 18. svibnja. Utakmice se ne igraju u vikendu USKRSA.

-

Prvenstva U – 9 ŽNLI / JUG, U – 11 ŽNLI / JUG započinju 03. ožujka, završavaju
02. lipnja 2019. Utakmice se ne igraju u vikendu USKRSA. ( 9. kolo 01.05.2019. )

-

Prvenstvo U – 11 JUG B, U – 11 SJEVER / U – 9 SJEVER započinje 10.ožujka,
završava 12. svibnja. Utakmice se ne igraju u vikendu USKRSA.

-

Plenume klubova održati u trećem tjednu prosinca 2018. godine
Seminare sudaca i delegata održati u veljači 2019. godine
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Igor Žiković v.r.
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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 sjednici održanoj 05.12.2018. godine donosi:
PROPOZICIJE NATJECANJA
ZA KUP NATJECANJE NOGOMETNOG SAVEZA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA SENIORE
u natjecateljskoj godini 2018/2019.
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 1.HNL, 2.HNL , 3.HNL obvezni su sudjelovati u natjecanju
KUP-a NSŽI-a.
Članak 3.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu. Klub domaćin ne
može mijenjati mjesto odigravanja utakmice, osim u izuzetnim situacijama, ako to odobri
Povjerenik za natjecanje.
Članak 4.
Natjecanje KUP-a NSŽI -a provodi se kroz utakmice 1. kola, 2. kola, među kola, osminufinala (1/8), četvrt-finale (1/4), polufinale (1/2) i finale.
Kod određivanja domaćinstva uzima se u obzir ukupan broj domaćinstava.
Članak 5.
Momčadi klubova 1. ŽNLI, 2. ŽNLI I 3.ŽNLI su parovi 1. kola i 2. Kola KUP-a NSŽI-a.
Određuju se poludirigiranim ždrijebom u pravilu po teritorijalnoj pripadnosti klubova
nogometnim središtima. Parovi od 1/4 finala određuju se izvlačenjem (ždrijebanjem) .
Članak 6.
Momčadi klubova 3.HNL i 4 NL NS Rijeka uključuju se u natjecanje, kao gostujuća momčad,
protiv momčadi pobjednika iz 2. kola KUP-a .
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.
Članak 8.
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.hnscff.hr)
Delegat, sudac utakmice i službeni predstavnici klubova brinu se o unošenju točnih podataka
u Zapisnik kojeg su obavezni svojeručno potpisati.
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Članak 9.
Takse za službene osobe na utakmicama KUP-a NSŽI-a isplaćuju klubovi domaćini, a one
iznose:
- za utakmice 1. i 2. kola takse su istovjetne kao za 3. ŽNL .
- za utakmice ostalih kola do kraja natjecanja takse su istovjetne taksama kao za 1.ŽNL-i
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 NSŽI.
Članak 12.
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.
Medalje dobivaju svi igrači obje momčadi koji su sudjelovali u cijelom ciklusu natjecanja
KUP-a.
Službene osobe na finalnoj utakmici dobivaju u trajno vlasništvo spomen-plakete.
Pehare, medalje i spomen-plakete osigurava NSŽI.
Članak 13.
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.
REGISTRACIJA UTAKMICA I ŽALBE
Članak 14.
Sve odigrane utakmice KUP-a NSŽI-a registrira Povjerenik za natjecanje, u roku koji
omogućava normalno odvijanje natjecanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se do
donošenja odluke po žalbi, ali najkasnije do tri (3) dana prije odigravanja slijedećeg kola
KUP-a NSŽI-a.
Članak 15.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih riješava u prvom stupnju,
doku drugom stupnju žalbe rješava Komisija za žalbe NSŽI-a.
Žalbe po svim osnovama moraju se telefaksom najaviti u roku dva (2) dana od dana
odigravanja utakmice, a dostaviti s obrazloženjem u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj
taksi u roku tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu istječe u nedjelju ili na državni blagdan, on se produžava na prvi
slijedeći radni dan.
Članak 16.
Taksa na žalbu u prvom i drugom stupnju iznosi kao na prvenstvenim utakmicama 1. ŽNL.
Taksa se vraća podnositelju žalbe samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
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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 nadležan je Disciplinski sudac, odnosno Disciplinska komisija NSŽI-a, a
u drugom stupnju Komisija za žalbe NSŽI-a.
OSTALE ODREDBE
Članak 19.
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.
Članak 20.
Klubovi u natjecanju KUP-a NSŽI-a imaju pravo odgoditi određene utakmice prema
odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima, a u slučaju potrebe pojedinu utakmicu
može odgoditi i Povjerenik za natjecanje, pod uvjetom da odgođene utakmice moraju biti
odigrane najkasnije tri (3) dana prije odigravanja slijedećeg kola natjecanja.
Članak 21.
Na utakmicama KUP-a NSŽI-a svaka momčad može tijekom susreta koristiti sedam /7/
zamjenskih igrača s time da su prije početka susreta uvedeni u službeni zapisnik o utakmici.
Na utakmicama KUP-a NSŽI-a dozvoljen je nastup najviše 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 Prve, Druge
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.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Biltenu NSŽI, te se
primjenjuju u natjecateljskoj godini 2018/2019.
PREDSJEDNIK NSŽI
Igor Žiković, v.r.
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Izvršni odbor NSŽI je temeljem čl. 39. Statuta NSŽI na svojoj 22. sjednici od
05.12.2018. godine donio
ODLUKU
Kojom se otvara postupak za predlaganje novih kandidata za obnašanje
dužnosti delegata na nogometnim utakmicama na području NSŽ Istarske.



















Kriteriji za predlaganje kandidata:
kandidat mora biti afirmirani nogometni djelatnik, te autoritativan i discipliniran član
nogometne organizacije kojoj pripada
kandidat mora poznavati akte nogometne organizacije
kandidat mora poznavati elementarno znanje informatike za rad na računalu
kandidat mora imati najmanje 5 /pet/ godina iskustva kao nogometni djelatnik, sudac ili
trener
kandidat koja se prijavljuje za dužnost delegata ne može biti starija od 50 godina, izuzetno
kandidat – bivši sudac se za dužnost delegata najkasnije jednu godinu dana nakon
završetka aktivnog suđenja bez obzira na godine.
Ulogu delegata ne može obnašati:
osoba koja je pravomoćnom presudom nadležnog suda osuđena za kazneno djelo
osoba protiv koje se vodi kazneni postupak
osoba koja je diskvalificirana odlukom organa nogometne organizacije
osoba sa tjelesnim nedostacima ili zdravstvenim nalazima koji bi mogli onemogućiti
normalno obavljanje dužnosti delegata.
U podnijetom pismenom zahtjevu za svakog kandidata mora biti:
detaljno opisan športski životopis kandidata, sa osobnim podacima / OIB, adresa,
telefon,mobilni telefon, e-mail za primanje i slanje elektroničke pošte/, opisom sportskog
djelovanja u klubovima ili savezu, sa naznakom da li je kandidat nogometni djelatnik,
sudac ili trener
fotokopiju svjedodžbe o završenoj minimalno srednjoj stručnoj spremi
potvrdu nadležnog suda da osoba nije osuđena za kazneno djelo, te da se protiv iste ne
vodi kazneni postupak.
fotokopija domovnice
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nadležne specijalističke ustanove sa obveznim
nalazom vida i sluha, ne starijim od 6 mjeseci
kandidati – bivši suci dostaviti potvrdu brisanja od Komisije sudaca

Pismeni prijedlozi kandidata, sa kompletnom dokumentacijom moraju biti
dostavljeni u: Nogometni savez Županije Istarske, PP 98 - 52100 PULA, najkasnije do
14.01.2019. godine.
PREDSJEDNIK:
Igor Žiković v.r.
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