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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
 
 Broj: 766/2018        Pula, 12.12.2018.  

 
 

 
 

BILTEN   
 

br. 23 
 

Natjecateljska godina 2018./2019. 
 
 

S  A  D  R  Ž  A  J 
 

- Poziv na Skupštinu NSŽI 
- Poziv na plenum NSŽI 
- Zapisnik sa sjednice disciplinskog suca 
- Obavijest Komisije za registraciju klubova i igrača 
- Natječaj za nove delegate 

                                                  
 

 Klubovima 

 Povjerenicima natjecanja 

 Povjereniku suđenja 

 Disciplinskim sucima 

 Nogometnim središtima 

 Sredstvima javnog informiranja 
 
 

Službeno glasilo Nogometnog saveza županije Istarske 
Uredio: Branko Ivetić 

 
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 
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Broj: 750/2018        Pula, 07.12.2018. 

                                             P O Z I V 
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. 

 

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

P O Z I V 

 
  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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3. ŽNLI - SENIORI SJEVER 
 

ZAPISNIK 
SJEDNICE DISCIPLINSKOG SUCA OD 11.12.2018. GODINE 

 
Natjecanje: 3 ŽNLI SENIORI Sjever 2018/2019 
Kolo: 11 
Utakmica: Babići, 25.11.2018, Savudrija - Višnjan 1957 0:10 
 
Zdravko Vukojević – sudac - Temeljem čl.107.DP HNS-a zbog nepažljivog i nemarnog obavljanja 
dužnosti suca na utakmici 11. kola 3. ŽNLI sjever između NK Savudrija i NK Višnjan 1957 zbog čega 
je došlo do prekida u 72.minuti, isti se kažnjava zabranom suđenja  u trajanju od 4 (četiri) mjeseca.                                                                                                                         
Kazna teče od dana konačnosti odluke. 
 
Daniele Grando - delegat - Temeljem čl.107.DP HNS-a zbog nepažljivog i nemarnog obavljanja 
dužnosti delegata na utakmici 11. kola ŽNLI sjever između NK Savudrija i NK Višnjan 1957 zbog čega 
je došlo do prekida u 72.minuti, isti se kažnjava zabranom obnašanja dužnosti delegata u trajanju od  
4 (četiri) mjeseca.                                                                                                                              
Kazna teče od dana konačnosti odluke. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
Na svaku odluku DS nezadovoljna strana ima pravo žalbe. Žalba se izjavljuje organu drugog stupnja, 
a predane pismeno organu prvog stupnja u roku od 8 (osam) dana od primitka odluke, uz uplatu 
propisane takse. U slučaju žalbe DS će žalitelju žurno dostaviti cjeloviti tekst prvostupanjske odluke. 
                                                                                                                     
                                                                                                  DISCIPLINSKI SUDAC  
                 Denis Muminović   v. r 

              

 
OBAVIJEST  KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI 
 
 

- Zimski prijelazni rok traje od  18.01.2019. do 15.02.2019. godine. 
- Igrač bez istupnice u zimskom prijelaznom roku NE MOŽE promijeniti klub. 
- Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji, mogu se registrirati tijekom 

cijele natjecateljske godine osim u razdoblju između 01. svibnja i 14. lipnja. 
- Igrači tijekom jedne natjecateljske godine mogu biti registrirani za najviše tri kluba, a tijekom 

ovog razdoblja igrač ima pravo na službenim utakmicama samo za dva kluba. 
 
Obavještavaju se svi klubovi NSŽI da su dužni produžiti članarine za igrače za 2019. godinu. 
Upis članarina za sve igrače vršiti će se od 18.01.2019. do 15.02.2019. godine. 
 
Klubovi su dužni Komisiji za registraciju klubova i igrača dostaviti: 
 
1. Popis igrača / ispisan iz comet sustava / u dva primjerka sa ovjerenim potpisom ovlaštene osobe i 

pečatom kluba, za sve one igrače za koje žele produžiti članarinu za 2019. godinu.  
2. Igrače kojima se ne želi produžiti članarina treba precrtati kemijskom olovkom na spisku, te 

dostaviti njihovu sportsku iskaznicu i istupnicu iz kluba.  
 
Uz popis potrebno je priložiti sve sportske iskaznice igrača radi upisa ovjere.   
NAPOMENA – ne dostavljati sportske iskaznice u mapama ili PVC ulošcima. 

 
Ispis popisa igrača iz Comet sustava vrši se na sljedeći način: 
 

- Klubovi / Moj klub / Igrači / kliknuti → Datum rođ. (da bi najstariji igrač kluba bio prvi na popisu) 
- Sa desne strane u kutu dokument otvoriti u PDF formatu, te ispisati u 2 primjerka. 

 
    KOMISIJA ZA  REGISTRACIJU        

                   KLUBOVA I IGRAČA         
          Paolo Prodan i Denis Muminović, 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. 
 

 

 


