
          IN MEMORIAM 

                                      NENAD PINTARIĆ - PINTA 

                                     (15. 04. 1965 – 22. 12. 2018) 

Nenad Pintarić (otac Antun) rođen je 15. 04. 1965 u mjestu Domašinec kod Čakovca. 

Nakon završene Srednje policijske škole 01. 07. 1983. godine zapošljava se u Rijeci 
kao policijski službenik. 

Nenad Pintarić bio je hrvatski branitelj, a za svoj rad ocjenjivan je najvišim godišnjim 
ocjenama, više je puta nagrađivan i pohvaljivan te odlikovan Spomenicom 
domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu. 

Za postignute  iznimne sportske rezultate u streljaštvu dva puta je dobio Zahvalnicu 
načelnika PU primorsko-goranske.  

Svoju humanost pokazao je 86 puta, kao nesebični darivatelj krvi. 

Važan dio Nenadova života bilo je streljaštvo - govorio je „Streljaštvo se mora voljeti“. 

Prve kontakte i uspjehe u natjecateljskom streljaštvu pokazuje u Srednjoj policijskoj 
školi u Zagrebu.  

Ova nekoliko desetljeća duga ljubav urodila je brojnim naslovima prvaka županije, 
prvaka  države te na mnogobrojnim prigodnim i kup natjecanjima. 

Od 1990. pa do 1997. godine bio je član SD Policajac Rijeka, GSK Rijeka i 
Streljačkog kluba Lokomotiva  Rijeka. 

Među mnogim entuzijastima, nositelj je i ima veliku ulogu u osnivanju Streljačkog 
kluba „POLICAJAC“ Rijeka, dana 12. 06. 1997. godine. 

 Cijelo vrijeme od osnutka pa do  zadnjeg natjecanja, nastupao je kao natjecatelj, bio 
nositelj rada u klubu i s ponosom nosio i zastupao njegovo ime.  

U ovom trenutku nemoguće je nabrojati sve njegove uspjehe sa SK „POLICAJAC“ 
Rijeka, dovoljno je reći PINTU će mnogi pamtiti po njegovom osmjehu na 
POBJEDNIČKIM POSTOLJIMA i  mnogobrojnim pojedinačnim FINALIMA, u 
kategoriji SERIJSKA MK PUŠKA, PAP 7,62 mm te puška VK 7,9 mm sa kojom je 
ispalio zadnji metak. 

Zato ćemo izdvojiti samo neke, od tih mnogobrojnih uspjeha: 

17. rujna 2000. godine u Osijeku na  PRVENSTVU HRVATSKE u kategoriji Vojnička 
puška 7,9 MM, sa ekipom SK „POLICAJAC“ Rijeka u sastavu, Denis Grenko, 
Nedjeljko Galjanić i Nenad Pintarić osvaja 1. mjesto EKIPNO kao i sva prva 3. mjesta 
u pojedinačnom plasmanu, što niti jednoj ekipi nije uspjelo prije, kao ni do sada. Kao 
pojedinac osvaja 2. mjesto sa 274 kruga. 

10. srpnja 2004. godine u Rijeci na  PRVENSTVU HRVATSKE u kategoriji 
SERIJSKA MK PUŠKA, osvojio je 1. mjesto u pojedinačnom sastavu sa 373 kruga 



dok njegova  ekipa u sastavu Nenad Pintarić, Denis Grenko i Mario Grgurić osvaja 
također 1. mjesto sa novim državnim rekordom 1104 kruga (stari1090).  

2003. godine ekipa Streljačkog kluba „POLICAJAC“ Rijeka (Nenad Pintarić, Denis 
Grenko, Mario Grgurić, i trener Franjo Vidaković) proglašena je najuspješnijom 
ekipom  grada Rijeke. 

Do svoje iznenadne smrti bio je vrhunski strijelac i natjecatelj, tako da je 2018. godinu 
obilježio i završio kako je samo on znao! 

Osvaja 3. mjesto ekipno i 3. mjesto u pojedinačnom plasmanu na  PRVENSTVU 
HRVATSKE u Zagrebu u kategoriji VK puška 7,9 mm sa ekipom (Nenad 
Pintarić,Ivica Morić i Milenko Rosković). 

Dana 14. listopada 2018. godine nastupio je na posljednjem njemu omiljenom 
natjecanju 18. TROFEJ NEOVISNOSTI VK PUŠKA 7,9 mm na 300 m, na kojem 
osvaja 2. mjesto ekipno te u pojedinačnom plasmanu 1. mjesto, nakon raspucavanja 
pogodivši 3 x 9 za redom. 

Naš PINTA bio je izniman čovjek, policijski službenik, kolega koji je časno obavljao 
svoj posao, vrhunski sportaš i natjecatelj, takav će nam zauvijek ostati  u sjećanju. 
 
Njegov odlazak biti će nenadoknadiv gubitak za sve nas u klubu, za streljaštvo u 
Rijeci i Hrvatskoj. 

Neka mu je laka hrvatska zemlja. 

Počivao u miru ! 

 

ČLANOVI SK „POLICAJAC“ RIJEKA 

 


