BROJ 07

04.03.2020.

GLASNIK
NS SAMOBOR

Izdaje: Nogometno središte Samobor, Andrije Hebranga 26a, 10430 SAMOBOR
OIB 50588276948 IBAN, HR2224030091120004732
tel/fax: 01 336 11 11, gsm: 098 166 03 03, e-mail: nssamobor@gmail.com
Glasnik uredio: Darko Povrženić
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KAZALO

2

•

Obavijest tajništva NSS

03.str.

•

Obavijest tajništva NSZŽ

04.str.

-

Izvod iz pravilnika o nogometnim natjecanjima

-

Izvod iz odluke IO NSZŽ-e

•

Popis klubova sa nepodmirenim obavezama prema NS Samobor

•

Odluka HNS-a o načinu preregistracije

06 – 07.str.

•

ZIMSKA LIGA NS SAMOBOR 2020

08 – 15 str.

-

Konačni rezultati i tablice

-

Popis nagrađenih pojedinaca i ekipa

05.str.

OBAVIJESTI TAJNIŠTVA
1. Uredovno vrijeme za korisnike tajništva je:
PONEDJELJAK od 17:00 – 19:00
PETAK
od 17:00 – 19:00
ostale dane po dogovoru
2. GLASILO NS SAMOBOR izlazi jednom tjedno i to SRIJEDOM.
3. Kontakti osoba i vodstva lige su:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

TAJNIK NS SAMOBOR
Darko Povrženić
098 166 0303
nssamobor@gmail.com
POVJERENIK LIGE ZA PRSTIĆE, LIMAČE, PIONIRE i VETERANE
Matija Vuzem
098 311 856
nss.povjerenik.liga@gmail.com
POVJERENIK ZA SUĐENJE
Slavko Ivanec
098 516 920
slavko.ivanec@gmail.com
POVJERENIK ZA DELEGATE
Mateo Vušković
098 968 09 06 mate3123@gmail.com
DICIPLINSKI SUDAC ZA PRSTIĆE, LIMAČE i VETERANE
Ivan Banek
098 923 68 49 ivan.banek1@zg.t-com.hr
POVJERENIK ZA MEDICINSKO OSOBLJE
Bernard Pažur
091 728 44 49 nss.med.osoblje@gmail.com

IGRAČI AMATERI
PRIJELAZNI ROK
-za igrače amatere traje od 15.06. do 14.10.
REGISTRACIJA IGRAČA /sa istupnicom/
-igrači koji se natječu u isključivo amaterskim ligama mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim
u razdobljima između 15.10. i 17.01. i između 01.03. i 14.06.
PRVA REGISTRACIJA
-igrači koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske
godine, osim u razdoblju od između 01.05. i 14.06.
REGISTRACIJA IGRAČA PUTEM RECIPISA
-igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je istupnica
zatražena u prijelaznom roku do 31.07. i ne postoje smetnje predviđene Pravilnikom o statusu igrača i
registracijama ili drugim općim aktima HNS, klub je obvezan izdati igraču istupnicu.
REGISTRACIJA NEPREREGISTRIRANOG IGRAČA
-igrač koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registrira nije stariji od 16 godina, osim u razdoblju između 15.10. i
17.01. i između 01.04. i 14.06.
Igrači mogu biti registrirani za najviše tri kluba tijekom natjecateljske godine, a tijekom tog razdoblja igrač ima
pravo nastupa u službenim utakmicama samo za dva kluba.
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OBAVIJEST KLUBOVIMA
NOGOMETNOG SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

IZVOD IZ PRAVILNIKA O NOGOMETNIM NATJECANJIMA HNS –a
Članak 64.
Klub je dužan da svoje obveze iz propozicija natjecanja izvršava u rokovima koji su utvrđeni
propozicijama natjecanja.
Izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima, organ koji vodi natjecanje može ovaj rok produžiti tako što
se obveze iz jedne natjecateljske sezone moraju izmiriti najkasnije za 30 dana prije početka natjecanja u
sljedećoj sezoni (obveze iz jesenske sezone najkasnije 30 dana prije početka proljetne sezone i obrnuto).
Klub koji ne postupi u skladu sa prethodnim stavkom bit će odlukom nadležnog natjecateljskog organa
brisan iz daljnjeg natjecanja, a ako je riječ o obvezama iz proljetnog natjecanja, neće biti uključen u novo
natjecanje, dakle prijave za natjecanje se neće uzeti u obzir.
Također skreće se pozornost tajnicima NS-a, da po obavljenoj registraciji igrača kontaktiraju tajništvo
NSZŽ-e zbog provjere podmirenja dugova kluba prije izdavanja športskih iskaznica.
Predsjednik IO NSZŽ-e
Nenad Črnko v.r.

IZVOD IZ ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA NSZŽ-e
Sva svoja dugovanja prema službenim osobama, Nogometnim Središtima, Nogometnom savezu
Zagrebačke županije prema izrečenim SUSPENZIJAMA Disciplinskog suca klubovi su obvezni podmiriti do
početka preregistracije igrača i upisa članarine za igrače po pojedinim Nogometnim Središtima.
Tajnici NS-a prije upisa članarine za pojedini klub dužni su izvršiti konzultacije sa tajništvom NSZŽ-e, te
nakon toga ukoliko su podmirena sva dugovanja kluba, mogu izdavati sportske iskaznice po izvršenoj
preregistraciji igrača.
Ujedno se ispričavamo klubovima koji se nalaze u popisu dužnika, a u međuvremenu su po izvršenoj uplati
podmirili svoje obaveze.
Molimo klubove da jave u tajništvo NSZŽ-e da su podmirili svoje obaveze, što isto vrijedi i za službene
osobe kojima su potraživanja podmirena.
Predsjednik IO NSZŽ-e
Nenad Črnko v.r.
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Popis klubova koji na dan 04.03.2020.
imaju nepodmirenih obaveza prema NS Samobor

NK BREGANA Bregana

4.066,00
SVEUKUPNO:

4.066,00

NAPOMENA:
Ukoliko evidencija vaših klubova nije jednaka navedenim iznosima, molim vas da odmah kontaktirate
rizničara Zvonka Vučkovića. Njegov kontakt je:
Tel. 01 3360 304
Mob. 091 537 92 59
racunovodstvo@samobor-turist.hr

Tajnik NSS
Darko Povrženić
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Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača, temeljem čl. 79. Pravilnika o statusu igrača i registracijama, dana
03.12.2019.godine donijela je

ODLUKU
o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama
1. U 2020. 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 dva razdoblja:
a) za igrače klubova Prve i Druge HNL, Prve HNLŽ i Prve HMNL u razdoblju od 18. 01. (subota) do 15. 02.
2018. (subota).
b) za igrače Treće HNL, Četvrte nogometne lige, Druge HNLŽ, Druge HMNL u razdoblju od 18. 01. (subota)
do 29. 02. 2018. (subota).
c) za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice, malonogometaši,
veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni obori nadležnog ŽNS-a, s tim da se preregistracija
treba obaviti u razdoblju od 18. 01. (subota) do 29. 02. 2018. (subota). 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, s tim što za
te registracije, vrijede odredbe ove Odluke vezane za obrasce za registraciju, uključujući i nove športske iskaznice i
fotografije.
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
36/1. i 37/10 u vezi s člankom 79. 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 službenom glasilu 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:
a) 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,
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- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),
- osobni identifikacijski broj (OIB)
Popis u ime kluba potpisuje osoba, ovlaštena zastupati klub.
b) dosadašnju športsku iskaznicu,
Novu športsku iskaznicu ispisanu na PVC kartici iz COMET sustava s fotografijom igrača, u formatu osobne
iskaznice, izdaje nadležni ŽNS ili NS.
Fotografija treba biti u elektronskom obliku ubačena u COMET sustav od strane klub, ista treba biti jasna, ne starija
od tri mjeseca, a igrač treba biti snimljen u dresu, s lica i gologlav.
PRIMJERI PRAVILNIH FOTOGRAFIJA IGRAČA

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 www.hns-cff.hr.
8. Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za provođenje
preregistracije i izdavanje novih PVC iskaznica, 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 igrač zadržava registracijski broj unutar ŽNS/NS koji je imao prije preregistracije.
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 i u
Glasniku HNS.
Preregistracije se moraju objaviti najkasnije:
a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 19.02.2020.
b) za igrače klubova iz točke 2/b i 2/c ove Odluke do 04.03.2020.
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, 03.12.2019.
Predsjednik komisije za ovjeru registracija HNS-a
Robert Uroić s.r.
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