
                                                        

 

 

 

 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
  
   Broj:  244/2020       Pula, 15.06.2020.  

 
 
                                BILTEN   

 
                                           br. 51 

 
                                   Natjecateljska godina 2019./2020. 

 
 

 
                                                 S  A  D  R  Ž  A  J 

 
- Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Izvršnog odbora NSŽI 
- Odluka o prijedlogu izmjena i dopuna sustava stalnih natjecanja NSŽI 
- Odluka o naknadama NSŽI 
- Kup natjecanje seniora NSŽI 2020 potvrda sudjelovanja 
- Zapisnik Komisije za registraciju klubova i igrača 
- Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije NSŽI 

 
 

 

 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


Broj: 240-1/2020.          Pula, 15.06.2020. 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
 

sa 7. sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane dana 12.06.2020. / četvrtak / održane u Puli 
prostorije press, Stadion Aldo Drosina,  sa početkom u 18,00 sati. 

 

koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br. 51. od 15.06.2020. godine 

            Cjeloviti Zapisnik nalazi se u spisu br. 240/2020. 

 

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

ODSUTNI: Barbo. 
OSTALI: Ivetić, Fonović, Prodan, Vidulin (Glas Istre) i Uravić (Istrasport)  
 
 

- Prihvaća se zapisnik s 6. Sjednice Izvršnog odbora NSŽI održane 14.05.2020. godine u Puli. 
- Donosi se odluka o prijedlogu  Skupštini NSŽI na usvajanje Odluke o izmjena i dopuna  

sustava stalnih natjecanja NSŽI. 
- Donosi se odluka o naknadama NSŽI. 
- Donosi se odluka o oslobađanju klubova od plaćanja  godišnjih članarina klubova i igrača za 

2020. godinu. 
- Donosi se odluka o smanjenju plaće djelatnicima saveza za 10% do 31.12.2020. godine. 
- Predloženi rebalans financijskog plana prihoda i rashoda za 2020. godinu upućuje se 

Skupštini na usvajanje. 
- Donosi se odluka o prihvaćanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. 
- Donosi se odluka o preceduri plaćanja predujmom. 
- Donosi se odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje na osobe 

različite od zakonskog zastupnika. 
- Donosi se odluka o podržavanju prijedloga sustava natjecanja HNS-a. 
- Donosi se odluka o slanju potvrda za sudjelovanje klubova u nastavku Kup  natjecanja NSŽI 

2020 za seniore. 
- Donosi se odluka obaveznoj dostavi liječničke potvrde i uvjerenja  da se ne vodi kazneni 

postupak za sve delegate NSŽI u skladu sa čl. 3 Pravilnika o delegatima i vršenju delegatske 
dužnosti. 

      Potvrde je potrebno dostaviti do 01.07.2020. godine. 

 
 

    PREDSJEDNIK:                         
Darko Raić Sudar  v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Broj:  242/2020.             Pula, 15.06.2020. 
       

Izvršni odbor NSŽI je na svojoj 7. sjednici dana 12.06.2020. godine  temeljem čl. 39. Statuta 
NSŽI donio sljedeću: 
                                                         
                                                                     O D L U K U 

         O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA 
SUSTAVA STALNIH  NATJECANJA NSŽI 

 
1. 

U odluci o sustavu stalnih natjecanja NSŽI koju je Skupština Nogometnog saveza Županije 
Istarske donijela na svojoj sjednici održanoj 04.09.2015. godine i izmjenila i dopunila 05.04.2018. 
godine mijenja se i glasi: 

 
Članak 6. 

 
                   Za sudjelovanje u natjecanju 1.ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati slijedeće uvjete 
vezano za objekte, igrališta i minimuma stručno – pedagoških uvjeta: kriterije i uvjete za natjecanje: 
 
1. Vlastito ili ugovorom o najmu igralište najmanje dužine 98+6 96+6 metara i širine 62+4 60+4 

metara sa travnatom podlogom  sa zadovoljavanjem sigurnosti igrača.  
2. Igralište mora biti registrirano od nadležne komisije. 
3. Igralište ograđeno zaštitnom ogradom, sa vanjske strane minimalne visine 1,60 m 1,20 m. 
4. Gledalište kapaciteta sa najmanje 100 uređenih sjedećih mjesta. 
5. Natkrivene kabine za domaće i gostujuće zamjenske igrače i vodstva dužine najmanje 6 5 metara 

i visine najmanje 2 metra sa 12 sjedećih mjesta, kabinom za delegata dužine najmanje 2 metra i 
visine najmanje 2 metra. Kabine moraju biti udaljene najmanje 2 metra od uzdužne crte igrališta.  

6. Dvije svlačionice za gostujuće igrače, svaka sa najmanje 18 mjesta, sa najmanje 4 tuša sa 
hladnom i toplom vodom, i WC-om. 

7. Svlačionica za suce s 3 mjesta sa tušem sa hladnom i toplom vodom i WC-om. 
8. Odvojena Prostorija za sastavljanje zapisnika i održavanja sastanka pred utakmicu sa stolom i 7 

stolica. 
9. Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete (računalo sa pisačem i internet 

vezom) i licenciranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu 
COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr). 

10. Kabinu za snimanje utakmice, povišenu i dovoljno udaljenu od središnje crte terena za igru. 
11. Pomoćni teren za stalnu aktivnost, ili poligon za vježbanje  i za obuku mlađih uzrasta. 
12. Klubovi moraju imati u obaveznom natjecanju mlađih kategorija najmanje dvije momčadi, 

obavezno momčad juniora U – 18 i momčad pionira U – 14. 
13. Klubovi koji imaju u natjecanju mlađih kategorija NSŽI momčadi pionira U-15 i mlađih pionira U- 

13 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi pionira U-14.  
14. Klubovi koji imaju u natjecanju mlađih kategorija na nogometnom središtu Rijeka momčadi juniora 

U-19 i kadeta U-17 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi juniora U - 18 odnosno momčadi 
pionira  U-15 i mlađih pionira  U-13 zadovoljava uvjet za obavezu momčadi pionira U-14.  

15. Za klubove koji popunjavaju natjecanje u prethodnoj natjecateljskoj godini u obaveznom 
natjecanju moraju imati najmanje jednu od momčadi juniora U - 18 ili pionira U-14 ili klubovi koji 
imaju u natjecanju mlađih kategorija NSŽI momčadi pionira U-15 i mlađih pionira U-13 zadovoljava 
uvjet za obavezu momčadi pionira U-14 ili Klubovi koji imaju u natjecanju mlađih kategorija na 
nogometnom središtu Rijeka momčadi juniora U - 19 i kadeta U - 17 zadovoljava uvjet za obavezu 
momčadi juniora U-18 odnosno momčadi pionira U-15 i mlađih pionira U-13 zadovoljava uvjet za 
obavezu momčadi pionira U-14. (vrijedi od natjecateljske godine 2021./2022.). 

16. Klubovi moraju imati najmanje 20 15 registriranih aktivnih igrača u svakoj kategoriji.  
17. Za svaku uzrasnu kategoriju klubovi moraju imati licenciranog trenera prema odluci nadležnog 

stručnog tijela NSŽI-a. 
18. Licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne medicinske pomoći.  
19. Licenciranog predstavnika kluba.  
20. Obvezuje se svaki klub da predloži 2 /dvije/ osobe za suca kandidata za predstojeći tečaj u 

organizaciji NSŽI.  
21. Klubovima, koji 60 dana prije početka natjecanja  ne ispunjavaju uvjete iz ove Odluke neće se 

dopustiti natjecanje u odnosnoj natjecateljskoj godini.   
22. Klubovi koji namjeravaju sudjelovati u natjecanjima u odnosnoj natjecateljskoj godini trebaju 

najkasnije 60 dana prije početka natjecanja   dostaviti svoje pisane prijave u NSŽI. 



 
Članak 11. 

 
             Za sudjelovanje u natjecanju 2. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati slijedeće uvjete vezano 
za objekte, igrališta i minimuma stručno – pedagoških uvjeta: kriterije i uvjete za natjecanje: 
 
1. Vlastito ili ugovorom o najmu igralište najmanje dužine 94+6 92+6 metara i širine 54+2 52+4 

metara sa travnatom podlogom sa zadovoljavanjem sigurnosti igrača.  
2. Igralište mora biti registrirano od nadležne komisije. 
3. Igralište ograđeno zaštitnom ogradom minimalne visine 1,60 m 1,20 m. 
4. Natkrivene kabine za domaće i gostujuće zamjenske igrače i vodstva dužine najmanje 6  5 metara 

i visine najmanje 2 metra sa 12 sjedećih mjesta, kabinom za delegata dužine najmanje 2 metra i 
visine najmanje 2 metra. Kabine moraju biti udaljene najmanje 2 metra od uzdužne crte igrališta. 

5. Dvije svlačionice za gostujuće igrače, sa najmanje 18 mjesta, sa najmanje 4 tuša sa hladnom i 
toplom vodom,  i WC-om. 

6. Svlačionica za suce s 3 mjesta sa tušem sa hladnom i toplom vodom i WC-om. 
7. Odvojena Prostorija za sastavljanje zapisnika i održavanja sastanka pred utakmicu sa stolom i 7 

stolica. 
8. Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete (računalo sa pisačem i internet 

vezom) i licenciranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu 
COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr). 

9. Klubovi moraju imati najmanje 20 15 registriranih aktivnih igrača. 
10. Za svaku uzrasnu kategoriju klubovi moraju imati licenciranog trenera prema odluci nadležnog 

stručnog tijela NSŽI-a. 
11. Licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne medicinske pomoći.  
12. Licenciranog predstavnika kluba.  
13. Obvezuje se svaki klub da predloži 2 /dvije/ osobe za suca kandidata za predstojeći tečaj u 

organizaciji NSŽI.  
14. Klubovima, koji 60 dana prije početka natjecanja  ne ispunjavaju uvjete iz    ove Odluke neće se 

dopustiti natjecanje u odnosnoj natjecateljskoj sezoni.  
15. Klubovi koji namjeravaju sudjelovati u natjecanjima u odnosnoj natjecateljskoj godini trebaju 

najkasnije 60 dana prije početka natjecanja   dostaviti svoje pisane prijave u NSŽI. 
 

Članak 17.    
 
            Za sudjelovanje u natjecanju 3. ŽNL Istre klubovi moraju ispunjavati slijedeće uvjete vezano za 
objekte, igrališta i minimuma stručno – pedagoških uvjeta: kriterije i uvjete za natjecanje: 
 
1. Vlastito ili ugovorom o najmu igralište najmanje dužine 90+6 metara i širine 50+4 metara sa 

travnatom podlogom sa zadovoljavanjem sigurnosti igrača.   
2. Igralište mora biti registrirano od nadležne komisije. 
3. Igralište ograđeno zaštitnom ogradom minimalne visine 1,60 m 1,20 m. 
4. Natkrivene kabine za domaće i gostujuće zamjenske igrače i vodstva dužine najmanje 6 5 metara 

i visine najmanje 2 metra sa 12 sjedećih mjesta, kabinom za delegata dužine najmanje 2 metra i 
visine najmanje 2 metra. Kabine moraju biti udaljene najmanje 2 metra od uzdužne crte igrališta. 

5. Dvije svlačionice za gostujuće igrače, sa najmanje 18 mjesta, sa najmanje 4 tuša sa hladnom i 
toplom vodom,  i WC-om. 

6. Svlačionica za suce s 3 mjesta sa tušem sa hladnom i toplom vodom i WC-om. 
7. Odvojena Prostorija za sastavljanje zapisnika i održavanja sastanka pred utakmicu sa stolom i 7 

stolica. 
8. Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete (računalo sa pisačem i internet 

vezom) i licenciranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu 
COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr). 

9. Klubovi moraju imati najmanje 20 15 registriranih aktivnih igrača.  
10. Licenciranog trenera prema odluci nadležnog stručnog tijela NSŽI-a. 
11. Licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne medicinske pomoći.  
12. Licenciranog predstavnika kluba.  
13. Klubovima, koji 60 dana prije početka natjecanja  ne ispunjavaju uvjete iz  ove Odluke neće se 

dopustiti natjecanje u odnosnoj natjecateljskoj sezoni.   
14. Klubovi koji namjeravaju sudjelovati u natjecanjima u odnosnoj natjecateljskoj godini trebaju 

najkasnije 60 dana prije početka natjecanja   dostaviti svoje pisane prijave u NSŽI. 
 



 
2.  
Nakon donošenja odluka iz članka 6., članaka 11. i članka 17. o kriterijima i uvjetima za natjecanja 
predlaže se da buduće izmjene i dopune navedenih članaka se utvrđuju nadležnošću posebnim 
odlukama Izvršnog odbora.   
 
Prijedlog izmjena i dopuna o sustavu stalnih natjecanja upućuje se Skupštini na usvajanje. 
 
 

             PREDSJEDNIK  
                             Darko Raić Sudar  v.r. 

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

  Broj: 243/2020           Pula, 15.06.2020.   
             
Izvršni odbor NSŽI je temeljem čl. 39. Statuta NSŽI na svojoj sjednici dana 28.01.2014. godine 

donio, a na sjednici održanoj 12.06.2020. godine izmjenio i dopunio: 
 

O D L U K U 
o naknadama NSŽI 

1. PRIJEVOZNI TROŠKOVI 
Naknade za prijevozne troškove osobnim automobilom članova Izvršnog odbora, članova komisija 
saveza, te svih djelatnika, funkcionera, sudaca i delegata i ostalih službenih osoba saveza iznose 1,30 
Kn po prijeđenom kilometru. 

 
2.   NAKNADE  

- naknada predavaču na tečaju za zvanje nogometnog suca  - netto 50,00 Kn po satu  
- naknada  u radu ispitne komisije za zvanje nogometnog suca  - netto 50,00 Kn po satu  
- naknada za rad u komisiji na seminaru nogometnih sudaca  - netto 200,00 Kn po jednom seminaru  
- naknada treneru i zdravstvenoj osobi u selektivnom procesu  - netto 300,00 Kn po jednoj akciji 
- naknada voditelju selektivnog procesa mjesečno za vrijeme održavanja selektivnih aktivnosti - netto 
2.500 Kn  
- naknada članu komisije za pregled igrališta – netto 50,00 Kn po jednom igralištu, predsjedniku 
komisije - netto 75,00 Kn po jednom igralištu.   
- naknada tajniku Komisije nogometnih sudaca i instruktora za natjecateljsku godinu – netto 4.000,00 
Kn.  
- naknada ovlaštenoj osobi za poslove licenciranja trenera za natjecateljsku godinu – netto 12.000,00 
Kn  
- naknada osobi za poslove licenciranja službenih osoba za natjecateljsku godinu – netto 2.000,00 Kn  
- Naknade vodstvu natjecanja pojedinih liga, povjerenik natjecanja, disciplinski sudac i povjerenik za 
suđenje, određuju se posebnom odlukom, umnoškom broja utakmica i koeficijenta težine određenog 
natjecanja prema posebnoj tablici za jednu natjecateljsku godinu.  
 
Osim ovih naknada članovi imaju pravo na putni trošak od 1,30 Kn po prijeđenom kilometru.  
 
Tijelo nadležno za provođenje navedenih vrsta poslova osigurava sredstva putem članarina učesnika 
ili članarina za natjecanje ili iz drugih izvora sredstava i dužan je namiriti članove koji su sudjelovali u 
radu u netto iznosu.  
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

         PREDSJEDNIK 
     Darko Raić Sudar v.r.  

 
 
 
 
 

 



                     Broj 241/2020                                                                    Pula, 15.06.2020. 
 
 

Kup natjecanje seniora  NSŽI 2020. – potvrda sudjelovanja 
 
 
 

Izvršni odbor NSŽI na 5. sjednici održanoj  09.12.2019. godine donio  je odluku o  Kup  natjecanju za 
seniore i Propozicije natjecanja za Kup natjecanje NSŽI za seniore za natjecateljsku godinu 
2019/2020. 
Natjecanje je prekinuto zbog epidemije Covid-19 te je Izvršni odbor na svojoj 6. Sjednici dana 
14.05.2020. godinedonio odluku o nastavku Kup natjecanja. 
Izvršni odbor NSŽI na 7. sjednici održanoj  12.06.2020. godine donio  je odluku o slanju upita 
klubovima   za potvrdom  nastavka natjecanja NSŽI za seniore.  
 
Klubovi koji žele potvrditi daljnje sudjelovanje seniorske momčadi za natjecanje Kup-a NSŽI, trebaju to 
učiniti popunjavanjem ovog obrasca.  
 
Popunjeni obrazac treba vratiti na mail ili poštom zaključno sa ponedjeljkom  26.06.2020. godine. 
 
Obavijest o parovima i satnici  nastavka  Kupa NSŽI klubovi će dobiti dana 01.07.2020. godine 
objavom putem  Biltena NSŽI. 
 
Sljedeće kolo prema rasporedu igra se u subotu i nedjelju 01. i 02.08. 2020. godine.       
 
Potvrđujem nastavak Kup natjecanje seniora NSŽI za 2020. godinu.  
 
NK  ________________________   
                  

 
 

 M.P.              -------------------------------------------------    
                                                                                  Ovlaštena osoba kluba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI 

 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
(Sjednica 12.06.2020) 
Aneksi ugovora 
 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Maganjić Josip potpisali su aneks (233/2020) broj ugovora 
584/2019 od 02.09.2019 (ugovor o profesionalnom igranju). 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Gonzalez Teston Sergio potpisali su aneks (234/2020)broj 
ugovora 557/2019 od 20.08.2019 (ugovor o radu). 
                                                                                                   
                                                                                       
                                                                                           KOMISIJA ZA  REGISTRACIJU        

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

 
 

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

ZAPISNIK 
SJEDNICE DISCIPLINSKE KOMISIJE OD 15.06.2020. GODINE 

 
GRADSKA FUTSAL LIGA PULE – FAVBET 
13. kolo 
Utakmica 10.06.2020.  MNE Valdebek – Premantura 4:6 (2:2) 
Temeljem čl. 121., a u svezi čl. 51., 58. i 108. DP HNS-a pokreće se disciplinski postupak protiv igrača 
MNE Valdebek Barlessi Patrik i Đokić Dragan , te suca utakmice Ušić Mauricio.  
Temeljem članka 137. DP HNS-a gore navedenim igračima i sucu utakmice izriče se suspenzija koja 
traje najduže mjesec dana ili do okončanja postupka. 
 
Na okolnosti koje su se dogodile prilikom odigravanja utakmice traži se pisano očitovanje od slijedećih 
osoba:  
                                                                                                                                           
Ušić Mauricio - sudac                                                                                                                                                                        
Ibrahim Punušković - sudac                                                                                                                                         
Barlessi Patrik - igrač MNE Valdebek                                                                                                                                                        
Đokić Dragan - igrač MNE Valdebek                                                                                                                                       
Pauletić Damir - zapisničar 
 
Očitovanje dostaviti do utorka 23.06.2020. Postupak u tijeku. 
 

           Disciplinska komisija NSŽI 
Luka Rakić, v.r. 
Miodrag Mavrić, v.r. 
Nenad Sladaković, v.r.

 
 


