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ZAPISNIK KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSŽI od
22.12.2021 – 17.01.2022. godine
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 03.01.2022
NK "NK ROVINJ", ROVINJ
Younes Jamai jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 04.01.2022
NK "NK ISTRA 1961", PULA
Erhun Obanor jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 10.01.2022
MNK "MNK MNE VERUDA", PULA
Patrik Drndić jer odlazi u inozemstvo.
Aneksi ugovora - 03.01.2022
NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Obanor Erhun potpisali su aneks (01/2022)broj ugovora 444/2021
od 04.08.2021 (ugovor o profesionalnom igranju).
Registracija sporazuma o ustupanju - 04.01.2022
NK "NK ISTRA 1961", PULA, NK "PAEEK KERINEIAS", NICOSIA i igrač Obanor Erhun zaključili
sporazum o ustupanjudo 30.05.2022.
Preregistracije igrača
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
MNK Futsal Pula Stanoinvest:
Bojan Barišić, Goran Urošević, Srđan Lolić, Čl.36/1
Antonio Vuzem, Čl.37/5
Ivan Šulentić, Žarko Luketin, Dino Murtić, Daniel Moravac, Dean Moravac, Manolo Bilić, Robert Grbić,
Miloš Stojković, Franko Jamičić, Čl.34/2
Frane Paus, Noa Matoković, Jasmin Saletović, Demis Seo Salihović, Radenko Marković, David
Josipović, Ivano Tomišić, Alan Mešanović, Jan Lazarević, Adan Aletić, Matej Škalić, Din Redžić, Igor
Đurić, Roko Ilinčić, Marjan Tomić, Marco Delfar, Lucianto Terzić, Leon Rakovac, Čl.35/1
Edvin Lorber, Čl.37/8
Damjan Ilić, Čl.37/9
David Mataja, Čl.34/10
Marko Vrh, Stefano Galešić, Edgar Braus, Čl.35/10
Valter Cetina, Čl.36/10
Belmin Hasanbašić, Danis Hrgota, Niko Vukmir, Matko Buić, Rocco Rakovac, Čl.37/1
NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE - UMAG
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 11.01.2022
NK "NK NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI
Flavio Beck Junior jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 17.01.2022
NK "NK UMAG-CC UMAGO", UMAG
Morgan Mandić jer odlazi u inozemstvo.
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Preregistracije igrača
KNP Umag:
Marko Mihalj, Filip Prodan, Luka Božić, Laren Melon, Moreno Doz, Emanuel Melon, Deni Damjanić,
Eniz Šabanović, Alex Serafin, Tomislav Ribić, Čl.35/1

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

******************************************
OBAVIJEST O PRIJELAZNOM ROKU
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.
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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.
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.
Iskaznice igrača nije potrebno donositi u Savez.
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