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BILTEN
br. 29.
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S A D R Ž A J

-

Skraćeni zapisnik Skupštine NSŽI održane na daljinu putem elektroničke
pošte dana 17.12.2021. godine
Zapisnik Komisije za registraciju klubova i igrača NSŽI
Obavijest o prijelaznom roku








Klubovima
Povjerenicima natjecanja
Povjereniku suđenja
Disciplinskim sucima
Nogometnim središtima
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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa SKUPŠTINE NOGOMETNOG SAVEZA ŽUPANIJE ISTARSKE
održane na daljinu, putem elektroničke pošte dana 17.12.2021. godine

koji se objavljuje u Biltenu NSŽI br. 29. od 21.12.2021. godine.
Cjeloviti Zapisnik nalazi se u spisu br. 798/2021. i dostavlja se članicama Saveza.
-

Izvršen je izbor radnih tijela Skupštine, verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika.

-

Sjednici je prisustvovalo 49 zastupnika od ukupno 68 valjanih mandata za zastupanje.

-

Usvojen je predloženi dnevni red Skupštine.

-

Usvojen je zapisnik sa elektroničke Skupštine održane dana 20.12.2020.

-

Prihvaća se izvještaj o radu NSŽI za 2020. godinu.

-

Prihvaća se financijsko izvješće NSŽI za 2020. godinu.

-

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora NSŽI za 2020. godinu.

-

Usvojen je program rada Saveza za 2022. godinu.

-

Usvojen je plan prihoda i rashoda Saveza za 2022. godinu.

-

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta NSŽI

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

ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI od
13.12. – 21.12.2020. godine
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 13.12.2021
NK "NK MLADOST ROVINJSKO SELO", ROVINJSKO SELO
Laurent Kastrati jer odlazi u inozemstvo.
NK "NK ROVINJ", ROVINJ
Emir Bokri jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 20.12.2021
Aneksi ugovora NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Hujber Luka potpisali su aneks (802/2021)broj
ugovora 644/2020 od 04.09.2020 (ugovor o profesionalnom igranju).

KOMISIJA ZA REGISTRACIJU
KLUBOVA I IGRAČA
Paolo Prodan i Denis Muminović, v.r.
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OBAVIJEST KLUBOVIMA
IZVADAK IZ PRAVILNIKA O STATUSU IGRAČA I REGISTRACIJAMA
PRIJELAZNI ROKOVI
Prijelazni rokovi za igrače su: ljetni prijelazni rok i zimski prijelazni rok.
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, a zimski
prijelazni rok od 07. siječnja do 03. veljače svake godine.)
PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA IGRAČA
Igrači profesionalci koji se iz klubova HNS-a ustupaju u klub Treće HNL mogu se registrirati i nakon
proteka ljetnog prijelaznog roka, i to do 14. listopada, odnosno i nakon proteka zimskog prijelaznog
roka, i to do 28. veljače.
Tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između
01. ožujka i 14. lipnja, mogu se registrirati:
- igrači amateri koji se natječu u Trećoj HNL i u isključivo amaterskim ligama,
- igrači amateri iz klubova HNS-a koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu
stariji od 16 godina.
Igrači amateri koji nakon postupka preregistracije ostanu nepreregistrirani mogu se registrirati i u
razdoblju između 01. i 31. ožujka.
Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji (prva registracija) mogu se
registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju između 01. svibnja i 14. lipnja.
Igrač koji se registrirao za novi klub ne može se, osim ako se ne radi o ustupanju, ponovno registrirati
za dosadašnji klub ako nije proteklo razdoblje od dvadeset (20) dana od dana registracije za novi klub.
Igrači mogu biti registrirani za najviše tri kluba tijekom natjecateljske godine, a tijekom ovog razdoblja
igrač ima pravo nastupa u službenim utakmicama samo za dva kluba.
REGISTRACIJA IGRAČA VETERANA
Igrači veterani mogu se prvi put za veteranski klub/momčad registrirati tijekom cijele natjecateljske
godine, te prelaziti iz kluba u klub tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od 15.
listopada do 17. siječnja i u razdoblju od 01. travnja do 14. lipnja.

DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu (recipis). Ako
je istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i iznimno, ako su je zatražili igrači koji
te natjecateljske godine nisu stariji od 16 godina, u zimskom prijelaznom roku do 01.veljače, ako ne
postoje smetnje predviđene ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS, klub je obvezan izdati
igraču istupnicu.
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PREREGISTRACIJA IGRAČA
- Preregistracija igrača obavljat će se u slijedećim razdobljima:
a) za igrače klubova Prve i Druge HNL, Prve HNLŽ u razdoblju od 18.01. (utorak) do 15.02. 2022.
(utorak).
b) za igrače Prve HMNL od 07.01. (petak) do 03.02.2022. (četvrtak)
c) za igrače Treće HNL, Četvrte nogometne lige, Druge HNLŽ, u razdoblju od 18.01. (utorak) do
28.02.2022. (ponedjeljak).
d) za igrače Druge HMNL od 07.01. (petak) do 28.02.2022. (ponedjeljak).
e) za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice, malonogometaši,
veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni odbori nadležnog ŽNS-a, s tim da se
preregistracija treba obaviti u razdoblju od 18.01. (utorak) do 28.02,.2022. (ponedjeljak). Odluku o
razdoblju preregistracije ŽNS-i objavljuju u svojim službenim glasilima i glasilima NS-a.
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.
Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije.
U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije
sljedeću dokumentaciju putem elektroničke pošte:
Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava.
Preregistracija igrača Vrši se na sljedeći način:
U Comet sustavu sa lijeve strane nalazi se ikona Igrači nakon toga kliknite Preregistracija
Klub Vam se automatski upisuje
Disciplina Nogomet, futsal ili nogomet na pijesku
Novo je spol stavite muški i poklikajte sve igračice i igrače.
Nakon što ste sve poklikali lijevo dole se nalazi ikona
Ispis označenih igrača za preregistraciju
Koju kliknete i ispišete dokument i dostavite elektroničkom poštom u NSŽI.
Nakon provedene preregistracije potrebno je provjeriti jesu li svi igrači uredno preregistrirani.

U postupku preregistracije iznimno u 2022.godini, nije potrebno izdavati nove sportske iskaznice, niti
za jednu kategoriju preregistriranih igrača.
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Čestit Božić, puno zdravlja, sportskog i osobnog zadovoljstva
u
novoj 2022. godini,
želi Vam

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
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