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                               BILTEN   

 
                                           br. 30. 

 
                                Natjecateljska godina 2020./2021. 
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- Odluka o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim 
utakmicama 

- Zapisnik sa sjednice Komisije za žalbe 
- Obavijest o održavanju 10. elektroničke sjednice Izvršnog odbora NSŽI 
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Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača, temeljem čl. 78. Pravilnika o statusu igrača i 
registracijama, dana 02.12.2020.godine donijela je 
 

O D L U K U 
 

o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama 
 
1. U 2021. godini preregistraciju svih igrača/ica (dalje: igrača) obvezno će obaviti svi županijski 

nogometni savezi (ŽNS) i nogometna središta (NS) ovlaštena za registraciju klubova i igrača. 
Preregistracija se obavlja putem elektronskog sustava „Comet“, a sukladno članku 15. Pravilnika 
o statusu igrača i registracijama. Preregistracija koja se ne obavi u putem sustava „Comet“ 
ništavna je. 

 
2. Preregistracija igrača obavljat će se u slijedećim razdobljima:  

 
a) za igrače klubova Prve i Druge HNL, Prve HNLŽ u razdoblju od 18.01. (ponedjeljak) do 15.02. 
2021. (ponedjeljak).  
b) za igrače Prve HMNL od 07.01. (četvrtak) do 03.02.2021. (srijeda)  
c) za igrače Treće HNL, Četvrte nogometne lige, Druge HNLŽ, u razdoblju od 18.01. (ponedjeljak) do 
01.03.2021. (ponedjeljak).  
d) za igrače Druge HMNL od 07.01. (četvrtak) do 01.03.2021. (ponedjeljak).  
e) za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice, malonogometaši, 
veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni odbori nadležnog ŽNS-a, s tim da se 
preregistracija treba obaviti u razdoblju od 18.01. (ponedjeljak) do 01.03.2021. (ponedjeljak). Odluku o 
razdoblju preregistracije ŽNS-i objavljuju u svojim službenim glasilima i glasilima NS-a.  
 
3. Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji 

prethodi prvom danu preregistracije, i to:  
 

a) igrači profesionalci  
b) ustupljeni igrači u matičnom klubu i klubu u kojem je igrač ustupljen 

       c) igrači amateri - samo igrači koje klub želi preregistirati.  
 
 4. Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije. 
 
 5. Svi igrači iz točke 3/c ove Odluke koje klub do posljednjeg dana utvrđenog za preregistraciju ne 
preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba, te se mogu registrirati za bilo koji klub 
po odredbama članka 34 stavka 1. točke 1. i članka 35 stavka 1. točke 10 u vezi s člankom 78. 
Pravilnika o statusu igrača i registracijama, s tim da su obvezni u prijavi za registraciju, u rubrici 
„dosadašnji član“ upisati ime kluba u kojem su bili registrirani do preregistracije, a u rubrici 
„napomena“ upisati „nije preregistriran“. Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje 
ŽNS-a, obvezan je izvaditi brisovnicu.  
 
Ako kub nakon isteka roka za preregistraciju ne preregistira igrača iz točke 3/a ove Odluke (igrači s 
ugovorom), nadležno tijelo za registraciju upozorit će klub da je obvezan obaviti preregistraciju. 
Ukoliko klub to ne učini, nadležno tijelo za preregistraciju objavit će preregistraciju takvog igrača i 
podnijeti disciplinsku prijavu protiv kluba.  
 
Nadležno tijelo za registraciju ovlašteno je rješavati slučajeve iz točke 3/b u produženom roku, koji ne 
može biti duži od osam dana od zadnjeg dana određenog za preregistraciju. 
 
 6. Nakon isteka roka za preregistraciju igrača, za klub mogu nastupati samo igrači koji su 
preregistrirani po odredbama ove Odluke, kao i igrači koji su redovno registrirani tijekom razdoblja 
preregistracije i čije su registracije objavljene u službenim zapisnicima izvršenih registracija i/ili 
glasilima nadležnog ŽNS i HNS-a.  
 
Protiv kluba za kojeg nastupi igrač koji nije preregistriran i/ili nije objavljena njegova preregistracija, 
provest će se disciplinski postupak i primijeniti će se natjecateljske sankcije sukladno Pravilniku o 
nogometnim natjecanjima. 
  
7. U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije 
sljedeću dokumentaciju: 
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Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava, u dva primjerka (jedan 
primjerak ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će 
sadržavati sljedeće podatke:  
- prezime i ime igrača,  
- datum i mjesto rođenja,  
- broj dosadašnje registracije,  
- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),  
- osobni identifikacijski broj (OIB)  
 
Popis u ime kluba potpisuje osoba ovlaštena zastupati klub.  
 
Materijali za preregistraciju iz članka 7/a ove Odluke, trebaju biti ispisani iz COMET sustava i ovjereni 
od strane kluba, a za klubove koji nemaju pristup COMET sustavu ili nemaju tehničke mogućnosti za 
ispis istih, predviđene radnje će obaviti nadležni ŽNS ili NS. 
 
Pisane upute klubovima i ŽNS-ima/NS-ima za provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u 
COMET sustavu te na web stranici HNS-a https://hns-cff.hr/hns/registracije/  
 
8. Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za 
provođenje preregistracije , a koju utvrđuje izvršni odbor ŽNS-a. Brisovnica za nepreregistirane igrače 
se izdaje uz pristojbu čija je visina ranije utvrđena.  
 
9. Nakon zaprimanja predmeta preregistracije igrača, tijelo nadležno za registracije na sjednici: 
 

a) pregledava materijal i uspoređuje dostavljene podatke sa svojim podacima, posebno 
obraćajući pozornost na točno unošenje podatka o pravu nastupa igrača,  

      b) odlučuje da se ispravni predmeti preregistriraju, a nepotpuni ili neispravni odbiju i vrate klubu.  
 
Sve odluke o izvršenoj preregistraciji ili odbijanju preregistracije, obvezno se zapisnički utvrđuju.  
 
Odluke o odbijanju provođenja preregistracije dostavljaju se klubovima s pisanim obrazloženjem ili 
objavom u službenom glasilu nadležnog ŽNS/NS.  
 
U postupku preregistracije iznimno u 2021.godini, nije potrebno izdavati nove sportske iskaznice, niti 
za jednu kategoriju preregistriranih igrača.  
 
10. Odluke o obavljenim preregistarcijama objavljuju se u službenim glasilima ŽNS/NS, a za igrače 
klubova Prve, Druge i Treće HNL, Prve HNLŽ i Prve HMNL, te ustupljenih igrača iz klubova navedenih 
liga, objavljuju se u službenim zapisnicima o dnevno izvršenim registracijama i preregistracijama na 
web stranici HNS-a, sukladno odredbama Pravilnika o statusu igrača i registracijama.  
 
Preregistracije se moraju objaviti najkasnije:  
 
a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 15.02.2021  
b) za igrače klubova iz točke 2/b ove Odluke do 03.02.2021.  
c) za igrače klubova iz točke 2/c, 2/d i 2/e ove Odluke do 08.03.2021. (jedna sjednica nakon  
01.03.2021.) 
 
11. Klub ima pravo žalbe na neobavljenu preregistraciju u roku od osam dana od dana prijema ili 
objave odluke. Žalba se podnosi žalbenom tijelu nadležnog ŽNS-a.  
 
12. Tijelo ŽNS/NS nadležno za registraciju odgovorno je za vođenje evidencije registriranih igrača u 
elektronskom sustavu „Comet“, kao i za ispravnost podataka koji se vode u evidenciji. 
 
13. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.  
 
Zagreb, 02.12.2020.  

Predsjednik komisije za ovjeru registracija HNS-a  
                                                                                                             Robert UROIĆ s.r. 
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ZAPISNIK 
SJEDNICE KOMISIJE ZA ŽALBE OD 01.12.2020. GODINE 

 
 

Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske, po Ivanu Crljenici, predsjedniku komisije i 
Lari Bulić i Rolandu Šalinoviću, članovima komisije, rješavajući po žalbi Ibrahima Punuškovića, 
nogometni sudac, protiv odluke Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske od 29. 
rujna 2020., na sjednici održanoj 01. prosinca 2020. donosi  
  
 

O D L U K U 
 
 

Odbija se žalba Ibrahima Punuškovića, te se potvrđuje odluka Disciplinske komisije 
Nogometnog saveza Županije Istarske od 29. rujna 2020.  

 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Županije Istarske (dalje: Disciplinska komisija) dana 
29. rujna 2020. donijela je odluku kojom se Ibrahim Punušković (dalje: Okrivljenik) kažnjava zabranom 
obnašanja funkcije nogometnog suca u nogometnoj organizaciji u trajanju od 1 mjeseca jer je protivno 
Propozicijama natjecanja dozvolio nastup igračima koji nemaju pravo nastupa, čime je počinio prekršaj 
iz čl.107. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza (dalje: Pravilnik), te mu je temeljem 
istog članka izrečena navedena kazna. 

Okrivljenik je 09. listopada 2020. podnio žalbu u kojoj između ostalog navodi da nije mogao 
upisati igrače gostujuće momčadi u Comet sustavu jer je došlo do određene greške. Obavijestio je 
predstavnike obje momčadi da se utakmica ne može igrati, a nakon što se konzultirao s povjerenikom 
za natjecanje i povjerenikom za suđenje ipak je sastavio zapisnik ručno i jednu kopiju zapisnika 
dostavio povjereniku za natjecanje, a original zadržao za sebe jer gosti nisu bili regularni. Predlaže da 
ga se oslobodi kazne. 

Žalba Okrivljenika se u cijelosti odbija kao neosnovana. 
Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske (dalje: Komisija) smatra kako je 

Disciplinska komisija provela propisani dokazni postupak, prikupila sva dokazna sredstva i izvješća sa 
svrhom pravilnog donošenja odluke, ispravno utvrdila sve činjenice navedenog prekršaja, te uzimajući 
u obzir sve okolnosti ovog slučaja pravilno odredila kaznu za Okrivljenika. 

Čl.107. Pravilnika propisuje  da će se sudac koji pri obavljanju svoje dužnosti podnosi netočan 
izvještaj ili drugi službeni dokument, ili koji nemarno i nepažljivo obavlja svoju dužnost kazniti 
zabranom suđenja do šest mjeseci. 

Čl.21. Pravilnika o nogometnim natjecanjima propisuje će dužnost delegata obaviti sudac 
utakmice u slučaju da na utakmicu ne dođe delegat, a čl.5.toč.II Pravilnika o delegatima i vršenju 
delegatske dužnosti propisuje prava, obveze i zadatke delegata prije, za vrijeme i nakon utakmice. 

Jedna od obveza delegata je da prije početka utakmice preko sportske iskaznice utvrdi 
identitet igrača i pravo nastupa. 

Budući da Okrivljenik ničime nije dokazao da nije počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret, 
već za neutvrđivanje identiteta i prava nastupa krivi grešku u Comet sustavu, koji ne služi kao zamjena 
za delegata, niti delegata oslobađa dužnosti ispunjavanja propisanih dužnosti i obaveza, između 
ostalih utvrditi identitet igrača i pravo nastupa preko sportske iskaznice, Komisija smatra da je 
Disciplinska komisija pravilno utvrdila počinjenje prekršaja Okrivljenika te mu izrekla propisanu kaznu. 
Obzirom je za navedeni prekršaj propisana kazna zabrane suđenja do šest mjeseci, Komisija smatra 
da je Disciplinska komisija pri izricanju visine kazne uzela u obzir sve okolnosti koje utječu na 
odmjeravanje kazne i izrekla kaznu bližu minimalno propisanoj kazni. 

Slijedom svega navedenog valjalo je odlučiti kao u izreci odluke.   
 

U Puli, 01. prosinca 2020. godine 
 
 

Predsjednik Komisije za žalbe 
Ivan Crljenica, v.r. 
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Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske, po Ivanu Crljenici, predsjedniku komisije i 
Lari Bulić i Rolandu Šalinoviću, članovima komisije, rješavajući po žalbi Borisa Vitasovića, nogometni 
sudac, protiv odluke Disciplinske komisije Nogometnog saveza Županije Istarske od 29. rujna 2020., 
na sjednici održanoj 01. prosinca 2020. donosi  
  
 

O D L U K U 
 
 

Odbija se žalba Borisa Vitasovića, te se potvrđuje odluka Disciplinske komisije 
Nogometnog saveza Županije Istarske od 29. rujna 2020.  

 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Županije Istarske (dalje: Disciplinska komisija) dana 
29. rujna 2020. donijela je odluku kojom se Boris Vitasović (dalje: Okrivljenik) kažnjava zabranom 
obnašanja funkcije nogometnog suca u nogometnoj organizaciji u trajanju od 1 mjeseca jer je protivno 
Propozicijama natjecanja dozvolio nastup igračima koji nemaju pravo nastupa, čime je počinio prekršaj 
iz čl.107. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza (dalje: Pravilnik), te mu je temeljem 
istog članka izrečena navedena kazna. 

Okrivljenik je 14. listopada 2020. podnio žalbu u kojoj navodi da mu se, kao što je i naveo u 
dopunskom izvješću, propust dogodio iz neznanja rada u Comet sustavu, a ne iz nemara. Izrazio je 
žaljenje zbog propusta i istaknuo da mu se isti neće ponoviti. Zamolio je da mu se kao dugogodišnjem 
nekažnjavanom sucu razmotri žalba, istaknuvši da je po njegovom mišljenju ukor primjerenija kazna 
za navedeni prekršaj. 

Žalba Okrivljenika se u cijelosti odbija kao neosnovana. 
Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske (dalje: Komisija) smatra kako je 

Disciplinska komisija provela propisani dokazni postupak, prikupila sva dokazna sredstva i izvješća sa 
svrhom pravilnog donošenja odluke, ispravno utvrdila sve činjenice navedenog prekršaja, te uzimajući 
u obzir sve okolnosti ovog slučaja pravilno odredila kaznu za Okrivljenika. 

Čl.107. Pravilnika propisuje  da će se sudac koji pri obavljanju svoje dužnosti podnosi netočan 
izvještaj ili drugi službeni dokument, ili koji nemarno i nepažljivo obavlja svoju dužnost kazniti 
zabranom suđenja do šest mjeseci. 

Čl.21. Pravilnika o nogometnim natjecanjima propisuje da će dužnost delegata obaviti sudac 
utakmice u slučaju da na utakmicu ne dođe delegat, a čl.5.toč.II Pravilnika o delegatima i vršenju 
delegatske dužnosti propisuje prava, obveze i zadatke delegata prije, za vrijeme i nakon utakmice. 
Između ostalih, jedna od obveza delegata je da prije početka utakmice preko sportske iskaznice utvrdi 
identitet igrača i pravo nastupa. 

Čl.5. Pravilnika propisuje da nepoznavanje Statuta, pravilnika i ostalih propisa HNS, ne 
ispričava odgovornosti prekršitelja, ali može utjecati na njegovo blaže kažnjavanje, ako je 
nepoznavanje opravdano. 

Budući je Okrivljenik i u dopunskom izvješću i u žalbi priznao počinjenje prekršaja koji mu se 
stavlja na teret, Komisija smatra da je Disciplinska komisija pravilno utvrdila počinjenje navedenog 
prekršaja. Glede vrste i visine kazne, čl.107. Pravilnika jasno propisuje da će se sudac kazniti 
zabranom suđenja do šest mjeseci. Iz navedenog je jasno da Disciplinska komisija nije mogla izreći 
drugačiju kaznu osim kazne zabrane suđenja. Čl.5. Pravilnika propisano je da nepoznavanje propisa 
može utjecati na blaže kažnjavanje prekršitelja, te je u tom pogledu Komisija mišljenja da je 
Disciplinska komisija, nakon što je uzela u obzir sve okolnosti koje utječu na odmjeravanje kazne, 
ispravno izrekla kaznu zabrane suđenja u trajanju od mjesec dana, koja je bliža minimumu propisane 
kazne. 

Slijedom svega navedenog valjalo je odlučiti kao u izreci odluke.   
 

U Puli, 01. prosinca 2020. godine 
 

Predsjednik Komisije za žalbe 
Ivan Crljenica, v.r. 
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Broj: 848/2020                     Pula, 07.12.2020. 
 

         Temeljem čl. 39. Statuta NSŽ Istarske,  sazivam  10. sjednicu  Izvršnog odbora 
elektroničkim putem/mailom   i predlažem sljedeći: 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Analiza zapisnika sa 9. elektronske  sjednice Izvršnog odbora. 

 
2. Prijedlog programa rada Saveza za 2021. godinu. 

 
3. Prijedlog financijskog plana Saveza za 2021. godinu. 
 
4. Prijedlog odluke o iznosima članarina i cjeniku usluga za 2021. godinu. 

   
5. Prijedlog odluke kalendara natjecanja  za proljetni dio natjecateljske godine 2020/2021. 
 
6. Prijedlog odluke Propozicija  natjecanja  kupa  za  seniore 2020/2021. 
 
7. Prijedlog odluke o imenovanju  inventurne komisije saveza. 

 
8. Prijedlog za aktiviranjem Komisije nogometnih trenera - stalnog radnog tijela Izvršnog odbora 

NSŽI 

 
9. Izgradnja terena sa umjetnom travom u Istri – projekt HNS-a. 

 
10. Zamolbe o produljenju aktivnosti delegatske dužnosti. 

 
11.  Odluka o preregistraciji igrača 2021. 

 
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine NSŽI 

 
 
 

Sjednica će se održati dana 11.12.2020. elektroničkim putem.  

 
 
                                                                                       PREDSJEDNIK:              
                                                                                    Darko Raić Sudar v.r. 

 
 

 
 


