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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 
 
 Broj: 518/2019        Pula,  07.08.2019.  
 

 

 
BILTEN   

 
br. 5. 

 
Natjecateljska godina 2019./2020. 

 
 

S  A  D  R  Ž  A  J 
 

- Natječaj za nove delegate 
- Zapisnik Komisije za registraciju klubova i igrača 
- Obavijest klubovima o prijelaznom roku 
- Obavijest trenerima i klubovima za izdavanje licenci 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 
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Broj: 468-7/2019         Pula, 23.07.2019. 
 

              
Izvršni odbor NSŽI je temeljem čl. 39. Statuta NSŽI na svojoj 2. sjednici od 22.07.2019. 

godine donio 
 

ODLUKU 
 

Kojom se otvara postupak za predlaganje novih kandidata za obnašanje dužnosti 
delegata na nogometnim utakmicama i utakmica futsala na području NSŽ Istarske. 

 
Kriteriji za predlaganje kandidata:  

 kandidat mora biti afirmirani nogometni djelatnik, te autoritativan i discipliniran član nogometne 
organizacije kojoj pripada  

 kandidat mora poznavati akte nogometne organizacije 

 kandidat mora poznavati elementarno znanje informatike za rad na računalu 

 kandidat  mora imati najmanje 5 /pet/ godina iskustva kao nogometni djelatnik, sudac ili trener  

 kandidat koja se prijavljuje za dužnost delegata ne može biti starija od 50 godina, izuzetno 
kandidat – bivši sudac se za dužnost delegata najkasnije jednu godinu dana nakon završetka 
aktivnog suđenja bez obzira na godine. 
 
 

Ulogu delegata ne može obnašati: 

 osoba koja je pravomoćnom presudom nadležnog suda osuđena za kazneno djelo 

 osoba protiv koje se vodi kazneni postupak 

 osoba koja je diskvalificirana odlukom organa nogometne organizacije 

 osoba sa tjelesnim nedostacima ili zdravstvenim nalazima koji bi mogli onemogućiti normalno 
obavljanje dužnosti delegata. 

 
 U podnijetom pismenom zahtjevu za svakog kandidata mora biti:  

 detaljno opisan športski životopis kandidata, sa osobnim podacima / OIB, adresa, telefon,mobilni 
telefon, e-mail za primanje i slanje elektroničke pošte/, opisom sportskog djelovanja u klubovima ili 
savezu, sa naznakom da li je kandidat nogometni djelatnik, sudac ili trener 

 fotokopiju svjedodžbe o završenoj minimalno srednjoj stručnoj spremi 

 potvrdu nadležnog suda da osoba nije osuđena za kazneno djelo, te da se protiv iste ne vodi 
kazneni postupak. 

 fotokopija domovnice 

 uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nadležne specijalističke ustanove sa obveznim nalazom vida 
i sluha, ne starijim od 6 mjeseci 

 kandidati – bivši suci dostaviti potvrdu brisanja od Komisije sudaca 
 
 
            Pismeni prijedlozi kandidata, sa kompletnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni  

poštom u:  Nogometni savez Županije Istarske, PP 98  - 52100 PULA,    najkasnije do 16.08.2019. 
godine. 
 
 
        PREDSJEDNIK: 
                   Darko Raić Sudar  v.r. 
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ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI 
 
 
 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 

SJEDNICA 02.08.2019 Članak 

NK "GALIŽANA", GALIŽANA 
 

Erik Tomić (Uljanik, Pula) 36/2 

Benjamin Grgorinić (Istra 1961 š.d.d., Pula) 36/1 

Daniel Benčić (Mladost (F), Fažana) 36/2 

NK "VRSAR", VRSAR 
 

Denis Bošnjak (Medulin 1921, Medulin) 36/2 

Zoran Drača (Istra (T), Tar) 36/2 

Igor Ružić 37/1 

NK "ROVINJ", ROVINJ 
 

Erik Marazović 37/1 

NK "SV. LOVREČ VETERANI", SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 
 

Ivan Matošević 36/6 

NK "FUNTANA", FUNTANA 
 

Ivan Lajtman (Veli Vrh, Pula) 36/2 

Elvis Kastrati (Vrsar, Vrsar) 36/2 

NK "VODNJAN", VODNJAN 
 

Mario Mišković (Istra-Pula, Pula) 25-36/2 

NK "BANJOLE", BANJOLE 
 

Filip Cvjetković 37/1 

NK "ŠTINJAN", ŠTINJAN 
 

Antonio Benčić (Valbandon '72, Valbandon) 36/2 

Marin Rusev (Šišan, Šišan) 36/2 

Bojan Barišić (Istra-Pula, Pula) 36/2 

Tin Ivanović (Šišan, Šišan) 36/2 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 
 

Roman Knapić (Jadran-Poreč, Poreč) 36/2 

Luka Halilović (Mladost (F), Fažana) 36/2 

Ivan Mošnja (Vodnjan, Vodnjan) 36/2 

Rafael Paez Cardona (Deportivo Alaves SAD, -) 36/11 

Stefan Stošić (Uljanik, Pula) 36/2 

NK "ŠIŠAN", ŠIŠAN 
 

Marino Strmotić (Muntić, Muntić) 25-36/2 

NK "KAROJBA", KAROJBA 
 

Igor Koraca 37/1 

NK "JADRAN-POREČ", POREČ 
 

Adam Mofardin (A.C.D. Castelvetro Calcio S.r.l., -) 36/10 

NK "VELI VRH", PULA 
 

Antonio Ruba (Mladost (F), Fažana) 25-36/2 

Borna Vujica (Mladost (F), Fažana) 25-36/2 

Manuel Matošević (Ližnjan, Ližnjan) 25-36/2 

Dino Kovač (Istra-Pula, Pula) 25-36/2 

Josip Marković (Banjole, Banjole) 25-36/2 
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NK "VALBANDON '72", VALBANDON 

Paolo Prodan 37/1 

Erik Petrić 37/1 

Veljko Vuković 37/1 

Alen Kukić 37/1 

Marino Tavra (Mladost (F), Fažana) 36/2 

Mitar Lakobrija (Mladost (F), Fažana) 25-36/2 

Igor Butković 37/1 

Ilija Lovrić (Mladost (F), Fažana) 36/2 

Roland Šalinović 37/1 

Saša Rudan 37/1 

Masimo Prodan 37/1 

Denis Battistutta 37/1 

Igor Lopac (Mladost (F), Fažana) 36/2 

Miroslav Gagulić 37/1 

NK "VIŠNJAN 1957", VIŠNJAN 
 

Zoran Tokić (Vižinada, Vižinada) 36/2 

NK "ISTRA-PULA", PULA 
 

Adrian Beriša (NK Branitelj, Mostar, -) 36/10 

Josip Vazgeč (Banjole, Banjole) 25-36/2 

 
BRISANJA IGRAČA 

 

SJEDNICA 02.08.2019 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 

Joritz Landeta Batiz jer odlazi u inozemstvo. 

Nikola Šprajcer jer odlazi na područje drugog saveza. 

SJEDNICA 06.08.2019 

NK "MLADOST (F)", FAŽANA 

Mattia Leonardelli jer odlazi na područje drugog saveza. 

SJEDNICA 07.08.2019 

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA 

Julio Cesar Rodriguez Lopez jer odlazi u inozemstvo. 

NK "VRSAR", VRSAR 

Petar Opačak jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
Registracija ugovora - 02.08.2019 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Paez Cardona Rafael zaključili ugovor o radu do 30.06.2021. 
Registracija ugovora - 06.08.2019 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Galilea Azaceta Einar zaključili ugovor o radu do 30.06.2020. 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Fuentes Gonzalez Adrian zaključili ugovor o radu do 
30.06.2020. 
 
Raskidi ugovora - 06.08.2019 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Galilea Azaceta Einar raskinuli su sporazumno ugovor o 
profesionalnom igranju broj 451/2019 od 11.07.2019. 
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Fuentes Gonzalez Adrian raskinuli su sporazumno ugovor o 
profesionalnom igranju broj 461/2019 od 16.07.2019. 
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NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE - UMAG 

SJEDNICA 02.08.2019 Članak 

NK "MOELA", UMAG 
 

Vedran Bašić (Buje, Buje) 36/2 

Igor Stević (Buje, Buje) 36/2 

Cevin Pančić (Umag-Mladost, Umag) 25-36/2 

Dorijan Jalušić (Dubrava Tim Kabel, Zagreb) 25-36/2 

Mateo Federici (Novigrad, Novigrad Istarski) 25-36/2 

Emir Jakupović 37/1 

Dario Šendula (Jadran-Poreč, Poreč) 36/1 

NK "SAVUDRIJA", SAVUDRIJA 
 

Armin Džudžić (Vrsar, Vrsar) 36/1 

NK "DINAMO", SVETA MARIJA NA KRASU 
 

Dario Pajtak (Novigrad, Novigrad Istarski) 36/2 

 
BRISANJA IGRAČA 

 

SJEDNICA 01.08.2019 

NK "VIŽINADA", VIŽINADA 

Zoran Tokić jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI 

Ervin Delić jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "UMAG-MLADOST", UMAG 

Josip Blažević jer odlazi na područje drugog saveza. 

SJEDNICA 06.08.2019 

NK "BUJE", BUJE 

Filip Peruško jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
OBAVIJEST KLUBOVIMA – LJETNI PRIJELAZNI ROK  ZA IGRAČE 

 
- Ljetni prijelazni rok traje od  15. lipnja  do 31. kolovoza svake godine, a zimski prijelazni rok 

traje od 18. siječnja do 15. veljače svake godine. Ljetni prijelazni rok za klubove malog 
nogometa traje od 15. srpnja do 30. rujna svake godine. 
 

- Igrači amateri koji se natječu u Trećoj HNL i u isključivo amaterskim ligama i igrači amateri koji 
u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina mogu se 
registrirati tijekom cijele natjecateljske godine osim u razdobljima između 15. listopada i 17. 
siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja. 
 

- Igrač koji želi promijeniti klub a nema istupnicu, obvezan je u prijelaznom roku u razdoblju od 
15. lipnja. do 31. srpnja pisanim putem svome klubu zatražiti istupnicu i to preporučenom 
poštanskom pošiljkom ili neposredno, uz pismenu ovjeru kluba o primitku toga zahtjeva. 

 
- Igrači amateri koji se prvi puta registriraju u nogometnoj organizaciji ( prva registracija ) mogu 

se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine osim u razdoblju od 01. svibnja i 14. lipnja. 
 

- Igrači tijekom jedne natjecateljske godine mogu biti registrirani za najviše tri kluba, a tijekom 
tog razdoblja igrač ima pravo na službenim utakmicama samo za dva kluba. 

 
                                                                                               
                                                                                                KOMISIJA ZA  REGISTRACIJU        

                   KLUBOVA I IGRAČA         
             Paolo Prodan i Denis Muminović, v.r. 
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OBAVIJEST TRENERIMA I KLUBOVIMA 
 
 
Svi treneri moraju prije izdavanja licence dostaviti: 

 Zahtjev za izdavanje licence za natjecanja koje vodi NSŽI 
Dokumente poslati na mail:  enzo@post.t-com.hr   ili poštom na Zohil Enzo Stara Vrata 9 
52341 Žminj. 

 Ugovor o treniranju za sezonu 2019/20. u 4 primjerka. 

 2 slike veličine kao za osobnu iskaznicu. 

 Ispunjen formular sa osnovnim podacima a u svrhu ažuriranja svih podataka trenera. 
Ukoliko je trener u međuvremenu položio ispit veće stručne spreme ili položio ispit STRUČNO 
USAVRŠAVANJE ( formatizacija ) te dokumente obavezno dostaviti. 

 Potvrdu o prisustvovanju predavanju za 2019 godinu. 

 Izvršiti uplatu članarine za 2019 godinu  „C“ i „B“ treneri 250.00kn, „ A“ treneri 300.00 kn, 
„PRO“ treneri 350,00 kn. 
Ukoliko trener ili klub ne izvrši uplatu unaprijed licenca se neće izdati.  
Licenca se također neće izdati ukoliko klub nije podmirio sve ranije izdate račune prema Zboru 
Trenera N.S.Ž.I. 
Uplatu izvršiti na:  Zbor Nogometnih Trenera Istarske Županije    
IBAN: HR48 23800061170002533 
Na uplati naznačiti ime i prezime trenera ili naziv kluba a svrha uplate  - članarina trenera za 
2019 godinu. 

 Svi UEFA treneri moraju trebaju imati važeću UEFA iskaznicu ili potvrdu o prisustvovanju 
predavanju u posljednje 3 godine 

             Evidencije o predavanju su pohranjene kod ovlaštene osobe NSŽI za izdavanje licenci trenera 
 

Za klubove i trenere čija natjecanja vodi Nogometno Središte Rijeka ili HNS  Zagreb potrebno mi je 
dostaviti svu dokumentaciju iz gornjeg popisa te zatim prema navedenim  uputiti zahtjev za izdavanje 
licence. Ovjereni jedan primjerak ugovora ukoliko je sva potrebna dokumentacija uredna proslijedit će 
se u Rijeku ili u Zagreb te će oni izdati odgovarajuću licencu. 
               
Enzo Zohil  098/411 980,  
ovlaštena osoba NSŽI za izdavanje licenci trenera 
 

mailto:enzo@post.t-com.hr

