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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
  
   Broj:  316/2020       Pula, 08.07.2020.  

 
 
                               BILTEN   

 
                                           br. 2. 

 
                                Natjecateljska godina 2020./2021. 

 
 

 
                                                 S  A  D  R  Ž  A  J 
 
 

- Skraćeni zapisnik sa Skupštine NSŽI 
- Odluka o sustavu stalnih natjecanja NSŽI / pročišćeni tekst / 
- 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 
 
 
 

mailto:nogometzi@inet.hr
https://web.facebook.com/nszi.hr/?modal=admin_todo_tour
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SKRAĆENI ZAPISNIK 
sa SKUPŠTINE NOGOMETNOG SAVEZA ŽUPANIJE ISTARSKE  

održane dana 07.07.2020. godine u Svetvinčentu,  „MPC“ sa početkom u 19,00 sati 
 

koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br.2. od 08.07.2020. godine. 

Cjeloviti Zapisnik  nalazi se u spisu br. 314/2020. 

Uvodnim riječima predsjednik Darko Raić Sudar pozdravio je sve nazočne zastupnike i goste. 

Izvršen je izbor radnih tijela Skupštine; zapisničar, radno predsjedništvo, verifikaciona komisija, 

ovjerovitelji zapisnika i komisija za izvanredno ublažavanje kazni. 

- Usvojen je predloženi dnevni red. 

- Usvojen je zapisnik sa Skupštine Saveza od 17.12.2019. godine. 

- Odlukom Skupštine usvajaju se: 
- izvješće o radu Saveza za 2019. godinu. 
- financijski izvještaj Saveza za 2019. godinu.  
- izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu. 
- izmjene plana prihoda i rashoda Saveza za 2020. godinu 

             
- Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sustavu stalnih natjecanja NSŽI – pročišćeni 

tekst. 
 

- Donosi se odluka o izvanrednom ublažavanju kazne Ivanu Pavliću igraču NK Smoljanci 
Sloboda. 

  
 

Predsjednik Saveza Darko Raić Sudar prigodnim pozdravom zaključio je skupštinu u 21,50 sati. 
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 Broj: 315/2020              Pula, 08.07.2020. 
 

Temeljem članka 34. Statuta Nogometnog saveza Županije Istarske, članka 4. i 5. Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima HNS-a, Skupština Nogometnog saveza Županije Istarske donijela je na 
svojoj sjednici održanoj 04.09.2015. godine i izmjenila i dopunila 05.04.2018. i 07.07.2020. godine.  
      

      O D L U K U 
O SUSTAVU STALNIH  NATJECANJA NSŽI 

/ proćišćeni tekst / 
 

Članak 1. 
 

 Natjecanja se sastoji od natjecanja seniora, mlađih uzrasta i veterana nogometnih klubova sa 
područja NSŽI. 

Članak 2. 
 

 Natjecanje organiziraju i vode tijela NSŽI i NS u ligama kroz dvije polusezone, jesensku i 
proljetnu, kao i doigravanjem. 
Sustav organiziranja natjecanja uređuje se propozicijama natjecanja po ligama i uzrastima. 
Propozicijama natjecanja utvrdit će se tijela za organiziranje i vođenje natjecanja po skupinama. 
 
SENIORI 

Članak 3. 
 

             Natjecanje seniora odvija se u tri stupnja: 
 
I          1.ŽNL     
II         2.ŽNL    
III        3.ŽNL  
 
             Sastav klubova po ligama  utvrdit će IO NSŽI-e najkasnije 30 dana prije početka natjecateljske 
godine. 
 
PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 

 
Članak 4. 

              
  1.ŽNL je jedinstvena liga za cijelo područje NSŽI, a sastavljena je od  klubova 1.ŽNL-e koji 

su ostvarili plasman i klubova koji su izgubili  status iz višeg stupnja natjecanja te dva prvoplasirana 
kluba 2.ŽNL da liga broji najviše 14  klubova. 
 

Članak 5. 
 

       1.ŽNL-u ograniziraju i vode tijela IO NSŽI-e  sukladno  Propozicijama za ovaj stupanj 
natjecanja. 

Članak 6. 
 
                   Za sudjelovanje u natjecanju 1.ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati kriterije i uvjete za 
natjecanje utvrđene odlukom IO NSŽI-e. 

Članak 7. 
 

Prvak  1.ŽNL-e  ima mogućnost napredovanja u ligu višeg ranga natjecanja. Iz lige ispada 
obavezno posljednjeplasirani klub  odnosno i više klubova ukoliko iz lige višeg ranga ispadnu klubovi 
sa  područja NSŽI.  

1.ŽNLI se popunjava sa dva prvoplasirana kluba 2. ŽNL /iznimno do najviše peteroplasiranim 
klubom koji ispunjavaju uvjete, ukoliko prvak ili doprvak ne ispunjavaju uvjete/. 

 
Članak 8. 

          
  Propozicije natjecanja  donijeti će  IO NSŽI najkasnije do 30 dana prije početka natjecanja. 
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DRUGA  ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 
 

Članak 9. 
              
             2.ŽNL je jedinstvena liga za cijelo područje NSŽI, a sastavljena je od klubova 2. ŽNL-e  koji su 
ostvarili plasman i klubova koji su izgubili  status  1.ŽNL-e te prvoplasirani klubovi 3.ŽNL  da liga broji 
najviše  14 klubova. 

Članak 10. 
 

2. ŽNL-u ograniziraju i vode tijela IO NSŽI-e  sukladno  Propozicijama za ovaj stupanj 
natjecanja. 

Članak 11. 
 
             Za sudjelovanje u natjecanju 2. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati kriterije i uvjete za 
natjecanje utvrđene odlukom IO NSŽI-e. 

Članak 12. 
 

Prva dva plasirana kluba 2.ŽNL-e imaju mogućnost napredovanja u viši rang        /1. ŽNL/, a iz 
lige ispada obavezno posljednjeplasirani klub  odnosno i više,  da liga broji najviše  14 klubova. 2.ŽNL 
se popunjava sa prvoplasiranim klubovima 3. ŽNL / iznimno do najviše trećeplasiranim klubom koji 
ispunjava uvjete, ukoliko prvak ne ispunjava uvjete/. 

 
Članak 13. 

 
 Propozicije natjecanja  donijeti će  IO NSŽI najkasnije do 30 dana prije početka natjecanja. 
 
 
TREĆA ŽUPANIJSKA  NOGOMETNA LIGA 
 

Članak 14. 
 

 Natjecanje seniora odvija se po skupinama sa najviše do 14 klubova u natjecanju.  
 

Članak 15. 
 
 Raspored klubova po skupinama III ŽNL-e odredit će IO NSŽI-e posebnom odlukom. 

Članak 16. 
 
            Vodstva natjecanja  svake skupine dužna su najmanje dva puta   godišnje podnijeti pismeno 
izvješće  IO NSŽI-e. 

Članak 17.    
 
            Za sudjelovanje u natjecanju 3. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati kriterije i uvjete za 
natjecanje utvrđene odlukom IO NSŽI-e. 

 
Članak 18. 

 
Prvak svake skupine 3. ŽNL-e  ima mogućnost napredovanja u viši rang /2.ŽNL/   koji 

ispunjava uvjete iz natjecanja 2.ŽNL. Ukoliko prvaci ne ispunjavaju uvjete pravo napredovanja može 
iskoristiti  iznimno do najviše trećeplasirani klub. 

 
Članak 19. 

 
          Propozicije natjecanja  donijeti će  IO NSŽI najkasnije do 30 dana prije početka natjecanja. 
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NATJECANJE MLAÐIH UZRASTA 
 

Članak 20. 
 

Temeljem odluke o sustavu natjecanja HNS  natjecanje početnika, prednatjecatelja,  
mlađih pionira, pionira i juniora organizira i vodi NSŽI. 

   Propozicije natjecanja, raspored momčadi po skupinama i rukovodstva natjecanja  
utvrditi će IO NSŽI. 
 
PIONIRI I JUNIORI  

Članak 21. 
 
                   ŽNL-e su lige za cijelo područje NSŽI, a sastavljene su od momčadi pionira i juniora 
klubova seniora u natjecanju 1. ŽNL-e  te ostalih klubova  koji se prijave za natjecanje u obje 
kategorije pionira i juniora. 
        Propozicijama natjecanja definiraju se skupine obzirom na teritorijalnu pripadnost sa 
najviše do 14 klubova sa podjednakim brojem klubova. 
 

Članak 22. 
 
                  Natjecanja ŽNL pionira i juniora ograniziraju i vode tijela IO NSŽI-e sukladno Propozicijama 
za ovaj stupanj natjecanja. 
 
MLAĐI PIONIRI I PIONIRI  

     Članak 23. 
 
      PIONIRSKE LIGE  ISTRE su lige mlađih pionira i pionira  za cijelo područje NSŽI. 
 

      Članak 24. 
 

Lige mogu brojati do najviše 14 klubova.  Natjecanja  ograniziraju  i vode tijela IO NSŽI-e  
sukladno  Propozicijama natjecanja za ovaj stupanj natjecanja. 

 
PREDNATJECATELJI  U – 11,  POČETNICI   U – 9 
 

     Članak 25. 
 
 ŽNL U – 11, U – 9 su lige prednatjecatelja i početnika za područje NSŽI. Propozicijama 
natjecanja određuje  se do najviše 14 klubova u natjecanju. 

       
Članak 26. 

 
Natjecanje lige odvijati će se po skupinama. Raspored klubova po skupinama odredit će IO 

NSŽI-e temeljem teritorijalne pripadnosti klubova određenom Nogometnom središtu. 
      

Članak 27. 
 
                  Natjecanje organiziraju i vode tijela za natjecanje Nogometnog središta po odluci IO NSŽI-
e sukladno Propozicijama natjecanja. U slučaju manjeg broja klubova u natjecanju sporazumno dva 
Nogometna središta mogu dogovoriti zajedničko natjecanje. Vodstva natjecanja svake skupine dužna 
su najmanje dva puta godišnje podnijeti pismeno izvješće  IO NSŽI-e.  
 
VETERANI 

Članak 28. 
 
               Natjecanje liga ŽNL VETERANI odvijati će se po skupinama. Raspored klubova po 
skupinama odredit će IO NSŽI-e temeljem teritorijalne pripadnosti klubova određenom Nogometnom 
središtu. 

Članak 29. 
 
                Natjecanje organiziraju i  vode tijela za natjecanje Nogometnog središta po  odluci IO NSŽI-
e sukladno Propozicijama natjecanja. U slučaju manjeg broja klubova u natjecanju sporazumno dva 
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Nogometna središta mogu dogovoriti zajedničko natjecanje. Vodstva natjecanja svake skupine dužna 
su najmanje dva puta godišnje podnijeti pismeno izvješće  IO NSŽI-e.   

         
     Članak 30. 

 
Izmjene i dopune ove odluke, obavljaju se na način po postupku predviđenim za njezino 

donošenje. 
      Članak 31. 

 
Za tumačenje odredbi iz ove odluke  ovlašćuje se  IO  NSŽI.  

             
                                                             Članak 32. 

 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom objave u službenom glasilu NSŽI,  primjenjuje se od 

natjecateljske godine 2020/2021.  
 
                  PREDSJEDNIK: 

                Darko Raić Sudar  v.r.  
 
 
 
 
 
    ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI 

 
 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 

SJEDNICA 02.07.2020 Članak 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 
 

Frane Vidović (Međimurje, Čakovec) 34/12 

Hisa Ramadani (Rovinj, Rovinj) 34/12 

Marko Čolić (Dubrava Tim Kabel, Zagreb) 34/12 

Antonio Siljan (Uljanik, Pula) 34/12 

Vice Miljanić (Jadran-Poreč, Poreč) 34/12 

 

SJEDNICA 03.07.2020 Članak 

NK "ROVINJ", ROVINJ 
 

Leonard Šverko (Rovinj, Rovinj) 35/10 

Aleksandar Đonlić (Rovinj, Rovinj) 35/10 

 

SJEDNICA 06.07.2020 Članak 

NK "ROVINJ", ROVINJ 
 

Siniša Tomić (Zamet, Rijeka) 35/10 

Leonard Hunjet (Mladost (RS), Rovinjsko selo) 35/8 

NK "VALDEBEK", PULA 
 

Adrian Kovačić (Pula ICI, Pula) 35/10 

 

SJEDNICA 07.07.2020 Članak 

NK "ROVINJ", ROVINJ 
 

Luka Senković (Rovinj, Rovinj) 35/10 

Dario Kazalac (Mladost (RS), Rovinjsko selo) 24-35/8 

Ivan Džeba (Veli Vrh, Pula) 35/10 

NK "PAZINKA-PAZIN", PAZIN 
 

Teo Krajcar (Rovinj, Rovinj) 35/8 
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SJEDNICA 08.07.2020 Članak 

NK "MUNTIĆ", MUNTIĆ 
 

Dalen Peršić (Banjole, Banjole) 35/8 

NK "RUDAR", LABIN 
 

Marko Bilušković (Muntić, Muntić) 35/8 

Edi Ljubas (Muntić, Muntić) 35/8 

Sandi Radolović (Muntić, Muntić) 35/8 

 

 
BRISANJA IGRAČA 

SJEDNICA 07.07.2020 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 

Noel Majstorović jer odlazi na područje drugog saveza. 

Mihael Bodetić jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
 
Registracija ugovora - 03.07.2020 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Žiković Rocco zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023. 
 
Registracija ugovora - 07.07.2020 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Jurak Carlo zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2022. 
 
Raskidi ugovora - 03.07.2020 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Žiković Rocco raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 
554/2018 od 24.08.2018. 
 
Raskidi ugovora - 07.07.2020 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Jurak Carlo raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 
548/2018 od 22.08.2018. 
                                                                                       
Aneksi ugovora - 07.07.2020 
 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Miljanić Vice potpisali su aneks (312/2020) broj ugovora 
465/2018 od 23.07.2018 (stipendijski ugovor).   
 
 
                                                                                         KOMISIJA ZA  REGISTRACIJU        

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


