
 

1 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
  
Broj:  183/2020       Pula, 15.05.2020.  

 
 

BILTEN   
 

br. 46 
 

Natjecateljska godina 2019./2020. 
 

 
 

S  A  D  R  Ž  A  J 
 

- Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Izvršnog odbora NSŽI 
- Preporuka HNS-a o suzdržavanju od treninga do 10. lipnja 2020. godine 

 
 
 

 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/ 
 
 
 
 

mailto:nogometzi@inet.hr
https://web.facebook.com/nszi.hr/?modal=admin_todo_tour
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Broj: 181-1/2020.          Pula, 15.05.2020. 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 6. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 14.05.2020. / četvrtak / održane u Puli 
prostorije press, Stadion Aldo Drosina,  sa početkom u 18,30 sati. 

 

koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br. 46. od 15.05.2020. godine 

            Cjeloviti Zapisnik nalazi se u spisu br. 181/2020. 

 

PRISUTNI: Raić Sudar, Žiković, Fornažar, Modrušan, Mihovilović, Černjul i Brgić. 

ODSUTNI: Barbo i Blašković. 
OSTALI: Ivetić i Prodan.  
 
1. Prihvaća se zapisnik s 5. Sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane 09.12.2019. godine u Tinjanu. 
 
2. Predloženi izvještaj o radu Saveza za 2019. godinu, upučuje se Skupštini na usvajanje. 
Predloženi račun prihoda i rashoda Saveza za 2019. godinu, upučuje se Skupštini na usvajanje. 
 
3. Zbog nastanka epidemije Covid-19 i trenutne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj donose 
se odluke u svezi natjecanja u natjecateljskoj godini 2019./2020. 
 

- Prekidaju se sva prvenstvena natjecanja u organizaciji NSŽI. 

- Proglašavaju se trenutne tablice konačnim. 

- Ne proglašavaju se pobjednici natjecanja i pehari se neće dodjeljivati. 

- Iz pojedinačnih liga natjecanja nitko neće ispasti. 

- Natjecanje kupa NSŽI za seniore nastaviti će se 01.08.2020. godine. 

- Klubovima koji sudjeluju u natjecanju a nemaju obavezu igranja kup natjecanja uputiti će se 
upit u prvom tjednu mjeseca srpnja u svezi mogućnosti nastavka natjecanja. 

 
4. U cilju priprema za natjecateljsku godinu 2020./2021. donose se sljedeći zaključci: 

 

- Računi za članarine za proljetni dio natjecanja 2019./2020. izdani dana 22.01.2020. godine 
prenose se za jesenski dio natjecanja natecateljske godine 2020./2021.  

- Sazivaju se komisije i radna tijela Saveza na raspravu i prijedlog o racionalizaciji troškova 
NSŽI i natjecanja u organizaciji Saveza. 

- Provesti će se anketiranje klubova sa ciljem prikupljanja informacija o utjecaju epidemije 
Covid-19 na sportsku i financijsku situaciju unutar klubova. 

- Donosi se zaključak o prijedlogu upita prema Hrvatskom nogometnom savezu i NS Rijeka u 
svezi racionalizacije troškova natjecanja mladeži. 

 
5. Zamolbe 
 
- Ne prihvaća se zamolba NK Rudar za uvrštavanjem seniorske momčadi NK Rudar II u nastavak Kup 
natjecanja NSŽI iz razloga što nije u skladu s čl. 49. PONN HNS-a i Propozicijama kup natjecanja 
NSŽI za seniore u natjecateljskoj godini 2019./2020. 
 
- Ne prihvaća se zamolba NK Raša 1938 za dopuštenjem za nastup većeg broja igrača stranih 
državljana vezano sa čl.51. PONN HNS-a i Propozicijama natjecanja.  
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HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ  
 
Radna skupina za povratak natjecanja  
 
Preporuka HNS-a o suzdržavanju od treninga do 10. lipnja  
 
Nastavno na preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, HNS-ova Radna skupina za povratak 
natjecanja šalje klubovima na svim razinama natjecanja sljedeću preporuku.  
 
Nema dvojbe da svaki nogometaš, trener i nogometni djelatnik u Hrvatskoj željno iščekuje povratak na 
zeleni travnjak, kao znak vraćanja u životni ritam na koji smo navikli prije globalne pandemije novog 
koronavirusa.  
 
Hrvatski nogometni savez, naravno, dijeli tu želju da se zajedno vratimo nogometu, ali uz odgovornost 
da taj povratak bude maksimalno siguran za sve sudionike. Stoga je Savez oformio Radnu skupinu čiji 
je zadatak pripremiti sve uvjete za vraćanje nogometa u prvom stupnju natjecanja seniorskog 
nogometa, uz razgovor i suradnju sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske.  
 
Trenutno smo u postupku povratka prvoligaša natjecanju, uz vrlo detaljno razrađene mjere zaštite od 
koronavirusa.  
 
Imajući u vidu cjelokupnu epidemiološku situaciju u zemlji i činjenicu da je virus iznimno zarazan, kao i 
odluku Saveza da su sva natjecanja, osim prvog stupnja natjecanja, okončana za sezonu 2019./20., 
Radna skupina snažno preporučuje svim klubovima, osim seniorskim momčadima prvoligaških 
klubova, da ne održavaju treninge do 10. lipnja 2020. godine. Preporuka se odnosi na sve selekcije od 
mladeži do seniora, uključujući mladež prvoligaških klubova. 
  
Apeliramo na klubove da se u cijelosti pridržavaju ove Preporuke. U protivnom, ako se odluče za bilo 
kakve nogometne aktivnosti, rade to na svoju odgovornost, riskirajući zdravlje svojih nogometaša i 
njihove okoline, i dovodeći u pitanje uspješnost povratka nogometu.  
 
Odlični epidemiološki rezultati Hrvatske plod su discipline i strpljenja u pridržavanju mjera i uputa 
Stožera za civilnu zaštitu, a te vrline pokazali su i svi akteri u hrvatskom nogometu. Pozivamo stoga 
na još malo strpljenja i discipline te obustavu treninga na svim razinama do 10. lipnja, kako bismo se 
nogometu vratili na maksimalno siguran način za sve sudionike.  
 
 

HNS-ova Radna skupina za povratak natjecanja 

 

 


