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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
  
Broj:  220/2020       Pula, 03.06.2020.  

 
 

BILTEN   
 

br. 49 
 

Natjecateljska godina 2019./2020. 
 

 
 

S  A  D  R  Ž  A  J 
 

- Zapisnik Komisije za registraciju klubova i igrača 
- Pravilnik o statusu igrača i registracijama (stupa na snagu 15. lipnja 2020.) 
- Upute za registracije i pravo nastupa igrača 
- Skraćeni zapisnik sa sjednice komisije za žalbe 
- Obavijest o natječaju za upis na studijski centar za izobrazbu trenera 

 
 

 

 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 
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ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI 

 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
(Sjednica 01.06.2020) 
Aneksi ugovora 
 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Galilea Azaceta Einar potpisali su aneks (214/2020) broj 
ugovora 510/2019 od 06.08.2019 (ugovor o radu). 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Fuentes Gonzalez Adrian potpisali su aneks (217/2020) broj 
ugovora 512/2019 od 06.08.2019 (ugovor o radu). 
 
    
                                                                                             KOMISIJA ZA  REGISTRACIJU        

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

 
 
Pravilnik o statusu igrača i registracijama ( stupa na snagu 15. Lipnja 2020.) 

 
https://hns-
cff.hr/files/documents/18792/Pravilnik%20o%20statusu%20igraca%20i%20registracijama_lipanj2020.
pdf 

 
UPUTA ZA REGISTRACIJE I PRAVO NASTUPA IGRAČA  

 
 

Slijedom stupanja na snagu novog Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a s 15.lipnja 2020. 
godine te odluka donesenih zbog produženog natjecanja u 2019/20. natjecateljskoj godini, Komisija za 
ovjeru registracija klubova i igrača HNS-a, izdaje sljedeće upute za ispravnu provedbu Pravilnika: 

 
1. 15. lipnja 2020.godine započinje registracijsko razdoblje za igrače amatere u rangovima 

3.HNL i niže, 2.HNLŽ i niže te 2.HMNL i niže (prve registracije, prijelazi u klubove navedenih 
rangova, registracije nepreregistriranih igrača i igrača s recipisom – primjenjuju se 
odgovarajući članci Pravilnika za registraciju igrača izvan prijelaznog roka,odnosno u 
registracijskom razdoblju za igrače amatere). 
 

2. 15. lipnja do 31.srpnja 2020. traje razdoblje u kojem igrači amateri mogu zatražiti istupnicu od 
kluba putem pošte (recipis), sukladno uvjetima iz Pravilnika 
 

3.  27. srpnja 2020. započinje ljetni prijelazni rok i traje za sve rangove do 19.listopada 2020. 
(ponedjeljak)  
 

4. Igrači registrirani od 15. 06. 2020. pa do završetka natjecanja 1.HNL, 1.HNLŽ i 1.HMNL u 
natjecateljskoj godini 2019/20 stječu pravo nastupa za svoje klubove u nakon završetka tog 
natjecanja.  
 

5. Igrači registrirani za klubove nakon 15. lipnja 2020. nemaju pravo nastupa za klubove u 
eventualnim kvalifikacijama za popunu 2.HNL,3.HNL i međužupanijskih liga za natjecateljsku 
godinu 2020/21. 
 

6. Igrači registrirani za klubove nakon 15. lipnja 2020. imaju pravo nastupa za klubove u 
završnicama županijskih kup natjecanja natjecateljske godine 2019/20. 

 
                                                     Predsjednik Komisije za ovjeru registracija i klubova  

                                                         Robert Uroić, v.r. 
 
 
 

https://hns-cff.hr/files/documents/18792/Pravilnik%20o%20statusu%20igraca%20i%20registracijama_lipanj2020.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/18792/Pravilnik%20o%20statusu%20igraca%20i%20registracijama_lipanj2020.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/18792/Pravilnik%20o%20statusu%20igraca%20i%20registracijama_lipanj2020.pdf
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SKRAĆENI ZAPISNIK 
SJEDNICE KOMISIJE ZA ŽALBE OD  01.06.2020. GODINE 

 
 
         Komisija za žalbe Nogometnog saveza Županije Istarske, po Ivanu Crljenici, predsjedniku   
komisije i Lari Bulić i Rolandu Šalinoviću, članovima komisije, rješavajući po žalbi Arne Mladinića, 
Disciplinskog suca mlađih uzrasnih kategorija HNS NS Rijeka, protiv rješenja Disciplinske komisije 
Nogometnog saveza Županije Istarske od 12. svibnja 2020., na sjednici održanoj 01. lipnja 2020. 
donosi  
  

O D L U K U 
 

     Usvaja se žalba Arne Mladinića, ukida se rješenje Disciplinske komisije Nogometnog saveza 
Županije Istarske broj 173/20 od 12. svibnja 2020., te se postupak vraća Disciplinskoj komisiji 
Nogometnog saveza Županije Istarske kako bi donijela novu odluku. 

 
 

        Predsjednik Komisije za žalbe 
Ivan Crljenica, v.r. 
 
 
 

 
 

   
 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet  
STUDIJSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU TRENERA   
    

 
OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA UPIS NA STUDIJSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU TRENERA 

 
 

Obavijest o natječaju i sve potrebne informacije za upis na preddiplomski stručni studij Izobrazba 
trenera Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom 
roku.  
https://www.kif.unizg.hr/studiji/upisi/strucni_studiji/preddiplomski_strucni_studij/postupak_prijave 
 

Prijave na studij vršiti od 1.6. do 10.6.2020. godine isključivo preporučeno poštom. Razredbeni 
postupak održati će se u ponedjeljak i utorak, 6. i 7.7.2020. godine. 

Studijski centar za izobrazbu trenera pruža mogućnost obrazovanja trenera prvostupnika što 
omogućava kandidatima da, završetkom ovog trogodišnjeg studija, ispune zakonsku obvezu i 
ostvare adekvatnu razinu obrazovanja potrebnu za rad u sportu. 

U slučaju potrebe za bilo kakvim dopunskim informacijama, možete kontaktirati na niže navedeni broj 
telefona ili u Studentsku referadu na broj: 01/ 36 58 625. 
 

 
Kineziološki fakultet, Horvaćanski zavoj 15, HR- 10 000 Zagreb  
Tel.: 01/ 3658623, fax.: 01/ 36 34 146  
OIB: 25329931628, e-mail: oit@kif.hr , url: www.scit.kif.hr 


