NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
Broj: 320/2021

Pula, 25.06.2021.

BILTEN
br. 66.
Natjecateljska godina 2020./2021.
S A D R Ž A J

-

Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Izvršnog odbora NSŽI
Prijava momčadi kluba za natjecateljsku godinu 2021./2022.
Odluka treneri C licenca za vođenje momčadi početnika i prednatjecatelja bez
obzira na rang natjecanja seniorske momčadi.
Odluka o otvaranju natječaja za nove delegate
Zapisnik Komisije za registraciju klubova i igrača







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
https://web.facebook.com/nszi.hr/?modal=admin_todo_tour
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Broj: 318/2021.

Pula, 25.06.2021.
SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 13. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 24.06.2021. / četvrtak / u Puli u uredu NSŽI,
sa početkom u 18,00 sati.
koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br. 66. od 25.06.2021. godine
PRISUTNI: Raić Sudar, Žiković, Fornažar, Blašković, Mihovilović, Černjul, Brgić, Barbo i Modrušan.
ODSUTNI: nitko
OSTALI: Ivetić, Fonović, Prodan i Vidulin.
1. Prihvaća se zapisnik sa 12. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane 20.05.2021. godine.
2. Prihvaćaju se izvještaji vodstva natjecanja za natjecateljsku godinu 2020./2021.
2.1. Verificiraju se konačne tablice natjecanje seniora i mladeži za natjecateljsku godinu 2020./2021.
3. Donosi se odluka o raspisu prijava za natjecanje za natjecateljsku godinu 2021./2022.
3.1 Temeljem Pravilnika o dozvolama za rad (licencama) nogometnih trenera, sportskih direktora i
voditelja škola nogometa HNS-a, čl. 2 točka f) donosi se odluka da trener sa licencom C stječe pravo
na rad u vođenju momčadi početnika i prednatjecatelja bez obzira na rang natjecanja seniorske
momčadi.
3.2. Donosi se odluka o otvaranju natječaja za nove delegate.
4. Donosi se odluka o imenovanju zastupnika NSŽI u Skupštini HNS-a I kandidata za člana Izvršnog
odbora HNS-a.
-

Sukladno Statutu HNS Izvršni odbor NSŽI donosi odluku o zastupnicima i zamjenicima za
Skupštinu HNS-a. Zastupnici u Skupštini su:
1. Darko Raić Sudar
2. Igor Žiković
Zamjenici u Skupštini su:
1. Paolo Barbo
2. Boris Fornažar.

-

Sukladno Statutu HNS Izvršni odbor NSŽI donosi odluku o zastupniku i zamjeniku od klubova
nižih od trećeg stupnja natjecanja. Zastupnik je: David Modrušan. Zamjenik je: Pero Plavšić.
Sukladno Statutu HNS Izvršni odbor NSŽI donosi odluku o prijedlogu kandidata za člana
Izvršnog odbora HNS-a. Prijedlog izvršnog odbora NSŽI je Darko Raić Sudar.

5. Ne prihvaća se zamolba NK Iskra Vinež za izmjenom Odluke o sustavu stalnih natjecanja NSŽI.
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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
PRIJAVA MOMČADI KLUBA ZA NATJECATELJSKU GODINU 2021/2022.

NOGOMETNI KLUB:
ADRESA KLUBA
ADRESA e-mail za prijem
biltena i službene pošte
Ime i prezime

Podaci o osobama:

telefon

mobitel

Predsjednik ili direktor
Tajnik kluba
Voditelj mladeži

SENIORSKA MOMČAD

MLAĐE MOMČADI

X

X

JUNIORI U-18
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2004. I MLAĐI + TRI
IGRAČA ROĐENI 01.01.2003. I MLAĐI )
PIONIRI U-14
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2008. I MLAĐI )
PIONIRI U-15
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2007. I MLAĐI )
/ MLAĐI PIONIRI U-13
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2009. I MLAĐI )
PREDNATJECATELJI U-11
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2011. I MLAĐI )
POČETNICI U-9
( IGRAČI ROĐENI 01.01.2013. I MLAĐI )

1. ŽUPANIJSKA LIGA
2. ŽUPANIJSKA LIGA
3. ŽUPANIJSKA LIGA

PODACI ZA NATJECANJE:

Kategorija

Pričuvna boja dresa

Osnovna boja dresa

Boja gaćica

SENIORI
MLAĐE MOMČADI
mjesto igrališta:




naziv igrališta:

Klubovima koji do dana prijave za natjecanje za 2021/2022. godinu nisu izvršili svoje obveze iz
propozicija natjecanja prethodnog prvenstva 2020/2021. ( plaćanje sl. osoba, članarina, novčanih
kazni i sl. ) po dostavljenim računima neće biti zaprimljena prijava.
Prijavitelj se obvezuje u potpunosti poštivati sve odredbe statuta HNS-a, NSŽI, Pravilnika HNS i
Propozicija natjecanja u kojem momčad sudjeluje.

PRIJAVA SE DOSTAVLJA U NSŽI : NAJKASNIJE DO 02.07.2021. ( petak )
M.P.
Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe:

Datum:__________________

______________________________________
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Broj: 319/2021

Pula, 25.06.2021.

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj sjednici dana 24.06.2021. godine temeljem čl. 39. Statuta NSŽI
donio sljedeću:

ODLUKU
Treneri sa C licencom stječu pravo na rad u vođenju momčadi početnika i prednatjecatelja bez
obzira na rang natjecanja seniorske momčadi.

Obrazloženje

Temeljem Pravilnika o dozvolama za rad (licencama) nogometnih trenera, sportskih direktora i
voditelja škola nogometa HNS-a, čl. 2 točka f) donosi se odluka pravo na rad u vođenju momčadi
početnika i prednatjecatelja bez obzira na rang natjecanja seniorske momčadi. Pravilnikom je
definirano da iznimno, županijski nogometni savezi ovlašteni su utvrditi koju momčad u kojem stupnju
natjecanja na županijskoj razini treneri sa C licencom mogu voditi određenu momčad.
Komisija nogometnih trenera, predlagač odluke, ukazuje na potrebu donošenja odluke radi poticaja
mlađih trenera na daljnju naobrazbu.
Odluka stupa na snagu od dana donošenja.

PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.
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Broj: 307/2021

Pula, 24.06.2021.

Izvršni odbor NSŽI je temeljem čl. 39. Statuta NSŽI na svojoj 13. sjednici od
24.06.2021. 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,
PREDSJEDNIK NSŽI:
Darko Raić Sudar v.r.
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ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI od
17.06. – 25.06.2021. godine
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
SJEDNICA 21.06.2021
NK "NK ISTRA 1961", PULA
Frano Mlinar (NK Slaven Belupo, Koprivnica)
Miroslav Iličić (NK Slaven Belupo, Koprivnica)
Damjan Daničić (GNK Dinamo, Zagreb)

Članak
34/2
34/2
34/9
Članak

SJEDNICA 24.06.2021
NK "NK ISTRA 1961", PULA
Mate Peteh (NK Žminj, Žminj)

34/2

Registracija ugovora - 21.06.2021
NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Iličić Miroslav zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
30.06.2023.
NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Mlinar Frano zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
30.06.2024.
Registracija sporazuma o ustupanju - 21.06.2021
NK "GNK DINAMO", ZAGREB, NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Daničić Damjan zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2022.

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