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KLUBOVIMA NSKŽ
Predmet:
LICENCIRANJE KLUBOVA U SEZONI 2016/2017.
Poštovani,
Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije donio je odluku o kriterijima/uvjetima za
sudjelovanje u natjecanju 1. Županijske lige u sezoni 2016/2017.
U današnjim Službenim vijestima broj /2016. nalaze se uvjeti za sudjelovanje u određenom rangu
natjecanja, kao i tablica o postojećem stanju u klubovima na području NSKŽ.
Danas dobivenu tablicu dužni ste popuniti najkasnije do 23. svibnja 2016. te je dostaviti u
tajništvo NSKŽ, kako bi Komisija za licenciranje mogla pregledati dokumentaciju.
Izvršni odbor NSKŽ će odluku donijeti do 01. lipnja 2016.
Rok za žalbu te dopunu dokumentacije je 08. lipnja 2016.
Konačna odluka bit će donijeta do 30. lipnja 2016.
Kriteriji su podijeljeni u tri skupine, a svaka skupina ima nekoliko kriterija. Prema odluci sa
sjednice IO NSKŽ kriteriji su označeni u slovima A, B, C:
Kriterij A – klub mora obvezno ispunjavati
Kriterij B – obaveza da klub ispunjava, ali ne može osporiti za dobivanje licence (moguća
financijska kazna klubu ako ne ispunjava uvjet)
Kriterij C – nije obvezan, ali će biti potreban za sljedeću sezonu
Komisija za licenciranje i stadione NSKŽ će tijekom druge polovice svibnja te prve polovice
lipnja obići sve stadione, utvrditi tražene uvjete iz sustava licenciranja, te izvršiti novu
registraciju svih igrališta.

Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. Statuta donio

ODLUKU
O
KRITERIJIMA/ UVJETIMA ZA NATJECANJE U 1. ŽNL
U SEZONI 2016/2017.
1. Klubovi se mogu natjecati u 1. ŽNL NSKŽ samo ako ispunjavaju kriterije (uvjete) utvrđene ovom odlukom
2. Kriteriji su podijeljeni u tri skupine: sportski, infrastrukturalni, administracija i stručno osoblje
SPORTSKI KRITERIJI
Najmanje tri momčadi mlađih uzrasta u klubu; obvezno prema dobnim kategorijama
sljedećih momčadi:
1
1. mlađi pioniri, 2. pioniri, 3. juniori.
Osim navedenih uzrasta, klub može imati i više momčadi mlađih uzrasta.
Svi igrači mlađih dobnih uzrasta moraju biti registrirani u NSKŽ, s time da
2 svaki klub mora imati minimalno 15 registriranih igrača po selekciji najkasnije do 29.
lipnja – konačnu odluku Izvršni odbor NSKŽ donijet će 30. lipnja.
Klub najmanje jednom godišnje, uz pomoć i prema rasporedu NSKŽ, mora organizirati
predavanje sudaca i sudačkih instruktora odobrenih od HNS-a s trenerima te službenim
osobama kluba s ciljem edukacije o Pravilima nogometne igre, upoznavanjem,
3 objašnjenjem i praktičnom primjenom izmjenama ili novih uputa uz Pravila igre.
Predavači pismeno potvrđuju tko je prisustvovao ovim predavanjima.
Klubovi moraju osigurati sudjelovanje svim svojim stručnim djelatnicima (trenerima,
4 liječnicima, fizioterapeutima, administrativnom osoblju i dr.) na seminarima za
usavršavanje koje organiziraju NSKŽ i HNS (trenerska predavanja u organizaciji
Instruktora nogometa, predavanja NSKŽ za predstavnike klubova).

A
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A

A

INFRASTRUKTURALNI KRITERIJI
Klub za odigravanje utakmica u natjecanju 1. ŽNL NSKŽ mora imati na raspolaganju
1 stadion koji se nalazi na području grada/općine u kojoj se nalazi sjedište tog kluba.
Klub koji izvodi bilo kakve radove na stadionu koji se odnose na gabarite igrališta,
2 službene prostorije i slično, dužan je iste prijaviti nadležnoj komisiji NSKŽ i prije početka
izvođenja radova ishodovati ovjeru projekta Komisije za licenciranje NSKŽ.
Klub može podnijeti pismeni ugovor s vlasnikom stadiona ili s vlasnicima drugog
3 stadiona kojeg će koristiti. Ovaj ugovor jamči korištenje stadiona za sve službene
utakmice na domaćem terenu tijekom postojeće natjecateljske godine za natjecanje za
koju klub traži licencu.
PRAVILA PONAŠANJA NA IGRALIŠTU: Svaki stadion mora izdati pravila
4 ponašanja na igralištu i staviti ih na vidno mjesto na stadionu, na način da ih gledatelji
mogu pročitati.
Ova pravila moraju dati minimalno slijedeće informacije:
- Odgode ili prekidi priredbi,
- Opisa zabrana i kazni, kao što je ulaženje na teren za igru, bacanje predmeta,
korištenje uvredljivih i prostih riječi, rasističko ponašanje itd.,
- Ograničenja u svezi alkohola, pirotehničkih sredstava, zastava, transparenata itd.,
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- Razlozi za izbacivanje s igrališta,
- Eventualna posebna upustva.
DRŽAČI ZASTAVA (JARBOLI)
5 -Svaki stadion mora biti opremljen s najmanje tri jarbola za zastave ili mora biti
osposobljen da se na drugi povoljan način istakne najmanje tri zastava.

B

TEREN ZA IGRU
Teren za igru mora biti
-Alternativa 1: od prirodne trave
-Alternativa 2: od umjetne trave (sukladno Fifinim standardima o kvaliteti), a što je
predmetom odobrenja HNS-a.
6 On također mora biti:
Ravan i iste visine, bez ulegnuća i izbočina
U dobrom stanju, bez tragova od prethodnog korištenja
Sposoban za igranje tijekom cijele godine, propustan za vodu
Službene osobe NSKŽ će tijekom sezone provjeravati ispunjava li klub uvjet redovitog
održavanja i košnje igrališta.

A

VELIČINA
-Teren za igru mora biti slijedećih dimenzija:
7 Alternativa 1: točno 100 x 64 m
Alternativa 2: Uvažava se da na nekim stadionima, iz tehničkih razloga i strukture nije
moguće povećati teren za igru do potrebnih dimenzija. U tom slučaju, NSKŽ može
odobriti izuzetak i to u slijedećem rasponu duljina min. 96, širina min. 60 m
TRAVNATI RUB
Mora biti travnat ili alternativno od umjetne trave, minimalne širine 2 metra uzdužno i 3
8 metra poprečno izvan graničnih crta terena za igru.
Samo u iznimnim slučajevima, moguća su izuzeća, uz obavezno postavljanje adekvatnih
tehničkih sredstava (npr. Sportske strunjače, elastična ograda, prostirke od umjetne
trave i sl.) što je predmetom prethodnog odobrenja NSKŽ.
KLUPE – ZAŠTITNE KABINE
Svaki stadion mora imati zaštitne kabine – natkrivene klupe za rezervne igrače i stručno
9 vodstvo momčadi: mjesta za najmanje 12 osoba ili najmanje širine 6 m.
Klupe – zaštitne kabine moraju biti smještene na udaljenosti od najmanje dva metara
od uzdužne crte.
TEHNIČKI PROSTOR
10 Prostor u kojem trener smije davati upute svojim igračima mora biti pravilno obilježen
na sljedeći način:
- 1 metar od poprečne linije
- 1 metar ulijevo i 1 metar udesno od zaštitnih kabina
VRATA
Stupovi vrata i prečka moraju biti izrađene od aluminija ili sličnog materijala i moraju
11 biti okrugle ili eliptične, te moraju biti u skladu s Pravilima nogometne igre koje
objavljuje Međunarodni nogometni savez board (IFAB), što znači da:
a) udaljenost između vratnica mora biti 7,32 m;
b) udaljenost između donjeg kuta prečke i tla mora biti 2,44 m;
c) stupovi vrata i prečke moraju biti bijele boje;
d) ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrače.
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REKLAMNI PANOI
Minimalna udaljenost reklamnih panoa:
a) Između graničnih crta terena za igru i reklamnih panoa: na uzdužnim crtama: 2 metra
b) Iza središta vratarevog prostora: 3 m
Ni pod kojim okolnostima reklamni panoi ne smiju biti:
Smješteni na pozicijama gdje mogu predstavljati opasnost za igrače, službene osobe ili
12 nekog drugog.
Osovljeni na bilo koji način ili biti oblika ili od materijala koji može dovesti u
opasnost igrače, suce ili gledatelje
Izrađeni od bilo kojeg materijala koji bi mogao reflektirati svjetlo u takvom obimu da bi
mogao ometati igrače, suce ili gledatelje.
Postavljeni na bilo koji način koji bi mogao smetati gledateljima u slučaju hitne
evakuacije na područje za igru.
OGRADA OKO IGRALIŠTA
13 Ograda mora biti oko cijelog igrališta, minimalne visine 1,20 metara.
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MINIMALNA INFRASTRUKTURA
SVLAČIONICE ZA MOMČADI
1 Za odigravanje utakmica, svaki klub mora osigurati:
Po jednu svlačionicu za svaku momčad (domaću i gostujuću), a koje moraju biti
opremljene s 18 sjedećih mjesta s pripadajućim vješalicama , 3 tuša.
SVLAČIONICA ZA SUCE
2 Za odigravanje utakmica klub mora osigurati svlačionicu za suce utakmice, u blizini ali
odvojenu od svlačionica momčadi, opremljenu s 3 sjedeća mjesta s pripadajućim
vješalicama, 1 tušem
PROSTORIJA ZA DELEGATA
3 Prostorija za delegata mora biti smještena u blizini svlačionica momčadi i sudaca, ali
obavezno odvojena od tih prostorija, te opremljena s: 1 radnim stolom i 4 stolice,
računalom s pisačem te ispravnom pisaćom mašinom.
VEZA ZA INTERNET
4 Klub mora osigurati vezu za internet. U sezoni 2016/2017. natjecanje 1. ŽNL NSKŽ
seniori vodit će se u COMET sustavu.
PROSTORIJA ZA SASTANAK PRED UTAKMICU
5 Mora biti opremljena radnim stolom i s 8 stolica. Može biti i u sklopu prostorije za
delegata utakmice.
OZNAKE U PODRUČJU SVLAČIONICA
6 Svi prolazi moraju imati jasne i lako razumljive oznake kretanja za gostujuće momčadi,
suce službene osobe prema njihovim prostorijama.
Svaka prostorija mora biti jasno označena, npr: «Svlačionica domaće momčadi»,
«Svlačionica gostujuće momčadi», «Suci» , «Delegat utakmice» i sl.
PRISTUP STADIONU
7 Za momčadi i službene osobe utakmice (suci i delegati) mora biti osiguran poseban i
zaštićeni pristup na stadion.
PRISTUP TERENU ZA IGRU
8 Za momčadi te suce i delegata klub mora osigurati koridor za nesmetani prolazak igrača
i službenih osoba prema terenu, odnosno za odlazak s terena.
PARKING ZA MOMČADI, SUCE I OSTALE SLUŽBENE OSOBE
Za momčadi, suce i ostale službene osobe, mora biti stavljen na raspolaganje minimalni
9 broj parkirnih mjesta:
- mjesta za parkiranje autobusa,
- 5 parkirnih mjesta za automobile,
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Ukoliko takav izravan pristup automobilom ili autobusom ne može biti osiguran za
momčadi i službene osobe, klub je dužan osigurati zamjensko parkiralište u neposrednoj
blizini objekta, a tada osoblje zaduženo za sigurnost mora biti nazočno da bi osigurali
zaštitu
RAZGLAS NA TERENU
10 Svaki klub za domaću utakmicu mora imati osiguran razglas (s mikrofonom), radi
mogućnosti najave utakmica te sastava i službenih osoba na utakmicama.
SNIMANJE UTAKMICA
11 Klub domaćin je dužan snimati video-kamerom domaće utakmice

A
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ADMINISTRACIJA I STRUČNO OSOBLJE
TAJNIŠTVO KLUBA
Klub mora imati jednu izravnu liniju za internet i e-mail (u službenim prostorijama ili na
1 drugoj lokaciji).
Klub treba imati odgovarajući broj osposobljenog administrativnog osoblja i osigurati da
je njegovo tajništvo otvoreno za komunikaciju s NSKŽ i drugim subjektima nogometne
organizacije.
FINANCIJSKI SLUŽBENIK
Svaki klub mora imati osobu koja je odgovorna za financije kluba (knjigovodstvo,
blagajna, itd.) i pisano definirati njegova ili njezina prava i dužnosti ili osobu koja je
odgovorna za cjelokupno vođenje i poslovanje kluba.
2 Financijski službenik mora biti imenovan najmanje za razdoblje koje obuhvaća
predstojeću natjecateljsku godinu.
Klub mora osigurati da imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova
Financijskog službenika.

A
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VODITELJ PROGRAMA RAZVOJA MLAĐIH UZRASTA
Svaki klub mora imenovati Voditelja programa razvoja mlađih uzrasta, koji je
odgovoran za organizaciju, stručne aspekte rada s mlađim uzrastima i provođenje
programa rada s mlađim uzrastima.
3 Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta mora imati najmanje zvanje UEFA B-trenera
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta mora biti licenciran od nadležnog tijela NSKŽ.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju trenera
jedne od momčadi mlađih uzrasta ili pomoćnog trenera prve momčadi, ali samo u istom
klubu.
TRENER SENIORSKE MOMČADI
4 Trener seniorske momčadi mora imati najmanje zvanje UEFA B-trener.
Trener seniorske momčadi mora biti licenciran od nadležnog tijela NSKŽ.
TRENERI MOMČADI MLAĐIH UZRASTA
5 Svaki klub za mlađe uzraste mora imati barem jednog trenera s najmanje zvanjem UEFA
B-trener te licencirane trenere za ostale uzraste barem sa izdanom licencom C, odnosno
prema odluci Nogometne akademije Hrvatskog nogometnog saveza.
Treneri momčadi mlađih uzrasta moraju biti licencirani od nadležnog tijela NSKŽ.
Trener momčadi mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju voditelja
programa mlađih uzrasta ili pomoćnog trenera prve momčadi, ali samo u istom klubu.
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POVJERENIK ZA SIGURNOST
Svaki klub mora imenovati povjerenika za sigurnost koji je odgovoran za pitanja zaštite i
sigurnosti.
Njegove prava i obveze moraju biti definirane u pisanom obliku. Povjerenik za sigurnost
mora biti imenovan najmanje na razdoblje do završetka natjecateljske godine za koju se
traži licenca.
6 Povjerenik za sigurnost mora sudjelovati u izradi nacrta osnovnih načela sigurnosti
kluba, održavati kontakte s navijačima kluba, surađivati s policijom, s povjerenicima za
sigurnost drugih klubova i NSKŽ, tijekom utakmica biti na raspolaganju delegatu i sucima
utakmice.
Povjerenik za sigurnost je odgovoran za red i sigurnost na domaćim utakmicama i
obvezan je sudjelovati na obrazovnim tečajevima i redovnim sastancima koje organizira
NSKŽ.
REDARI / ZAŠTITARI
Klub mora imati utvrđenu organizaciju zaštite i sigurnosti na utakmicama koje igra na
7 domaćem terenu i za svaku utakmicu na domaćem terenu angažirati dovoljan broj
redara i/ili zaštitara.
U tu svrhu klub mora angažirati redare/zaštitare i dostaviti njihov popis delegatu prije
početka svake utakmice. Također je utakmicu potrebno prijaviti nadležnoj Policijskoj
postaji.
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8 MEDICINSKO OSOBLJE
Klub mora imati licencirano medicinsko osoblje na domaćim utakmicama (liječnik ili
fizioterapeut) te nosila za iznošenje ozlijeđenih igrača s terena.

A

ČLANSTVO I UVJETI ZA ČLANSTVO
Klub mora biti član NSKŽ i ispunjavati uvjete za članstvo koji su definirani statutom i
pravilnicima NSKŽ i isto dokazati izvatkom iz Registra udruga RH.

A
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
3. Utvrđivanje ispunjavanja kriterija iz ove Odluke utvrđivat će Komisija za licenciranje NSKŽ
4. Klubovi koji ne budu ispunjavali kriterije iz ove Odluke u natjecateljskoj godini 2016/17. neće moći
sudjelovati u natjecanju 1. ŽNL NSKŽ.
5. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu NSKŽ.
Broj: 125/2016.
Karlovac, 03. svibnja 2016.

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA
U Karlovcu, 03. 05. 2016.
Broj: 126/2016.

N A P U T A K
O PRAVU NASTUPA IGRAČA NA UTAKMICAMA ŽNL NSKŽ 2016/2017.

KARLIĆI

LIMAČI

MLAĐI PIONIRI

PIONIRI

JUNIORI

SENIORI

Na dan utakmice nisu mlađi od 6 godina života, a na dan 01. 07. 2016. godine nisu stariji
od 8 godina i 6 mjeseci. (Rođeni iza 01. 01. 2008. g.)
U selekcijama limaća mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe od 6
godina života, a na dan 01. 07. 2016. godine nisu starije od 8 godina i 6 mjeseci.
GODIŠTA: 2008., 2009., 2010. (navršenih 6 godina)
Na dan utakmice nisu mlađi od 8 godina života, a na dan 01. 07. 2016. godine nisu
stariji od 10 godina i 6 mjeseci.(Rođeni iza 01. 01. 2006. g.)
U selekcijama limaća mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe od 8
godina života, a na dan 01. 07. 2016. godine nisu starije od 10 godina i 6 mjeseci.
GODIŠTA: 2006., 2007., 2008. (navršenih 8 godina)
U Zapisnik o utakmici mogu biti upisana 2 igrača s navršenih 7 godina!
Na dan utakmice nisu mlađi od 10 godina života, a na dan 01. 07. 2016. godine nisu
stariji od 12 godina i 6 mjeseci. .(Rođeni iza 01. 01. 2004.g.)
U selekcijama mlađih pionira mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe
od 9 godina života, a na dan 01. 07. 2016. godine nisu starije od 13 godina i 6
mjeseci. (Rođeni iza 01. 01. 2003. g.)
GODIŠTA: 2004., 2005., 2006., 2007. (navršenih 9 godina)
Na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina života, a na dan 01. 07. 2016. godine nisu
stariji od 14 godina i 6 mjeseci. (Rođeni iza 01. 01. 2002.g.). Na terenu u isto vrijeme
mogu biti i tri igrača rođena 2001. godine (u zapisniku ih može biti i više).
GODIŠTA: 2001. (maksimalno tri na terenu), 2002., 2003., 2004. (navršenih 12 godina)
Na dan utakmice nisu mlađi od 15 godina života, a na dan 01. 07. 2016 godine nisu
stariji od 18 godina i 6 mjeseci. (Rođeni iza 01. 01. 1998.g.)
Za juniore imaju pravo nastupa i igrači sa potvrđenim specijalističkim liječničkim
pregledom, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina života
GODIŠTA: 1998., 1999., 2000., 2001., 2002. (navršenih 14 godina + specijalistički)
Na dan utakmice nisu mlađi od 17 godina života - donja granica.
Za seniore imaju opravo nastupa i igrači sa potvrđenim specijalističkim liječničkim
pregledom, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina života.
Specijalistički liječnički pregled mora biti potvrđen od liječnika i ovjeren po
Nogometnom savezu Karlovačke županije.
Klubovi u Prvoj ŽNL obavezni su prvenstvenu utakmicu započeti i odigrati prvo
poluvrijeme s najmanje tri (3) igrača starosti do 21 godine. Igračem starosti do 21
godine podrazumijeva se igrač koji je rođen 01. 07. 1995. godine i kasnije.

Nogometni savez Karlovačke županije
KOMISIJA ZA LICENCIRANJE

KRITERIJI/UVJETI KLUBOVA ZA NATJECANJE U
1. ŽUPANIJSKOJ NOGOMETNOJ LIGI 2016/2017.

Naziv kluba:______________________________________________________________
Mjesto: _____________________________ Broj pošte:___________________________
Adresa kluba:___________________________________Poštanski pretinac:___________
Dvije e-mail adrese za primanje službenih obavijesti (OBAVEZNO):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Datum održavanja posljednje sjednice skupštine kluba_____________________________
Datum održavanja posljednje izborne sjednice skupštine kluba:______________________
Ime prezime, broj mobitela predsjednika kluba
________________________________________________________________________
Ime, prezime, broj mobitela tajnika kluba
________________________________________________________________________

SPORTSKI KRITERIJI
Kategorija natjecatelja
SENIORI
JUNIORI
PIONIRI
MLAĐI PIONIRI
LIMAĆI

Broj registriranih igrača za sezonu
2016/2017 prema godištima (pogledati naputak o godištima)

INFRASTRUKTURALNI KRITERIJI
1. IGRALIŠTE
Igralište je registrirano po Komisiji Nogometnog saveza Karlovačke županije dana
________________. Dimenzije terena za igru su _______x_______ metara.
Postoji li adekvatni koridor za izlazak igrača, sudaca i službenih osoba ?
2. PRAVILA PONAŠANJA NA IGRALIŠTU

DA

DA NE

NE

3. DRŽAČI JARBOLA
DA

NE

BROJ DRŽAČA JARBOLA: ____________

4. KABINE ZA PRIČUVNE IGRAČE i DELEGATA
Maksimum sjedećih mjesta u jednoj kabini ______, dužina ________ m.
Maksimum sjedećih mjesta u drugoj kabini ______, dužina ________ m.
Kabina za delegata i liječnika

DA NE (veličina ____________)

5. KLUB POSJEDUJE POMOĆNI TEREN/ POLIGON ZA TRENIRANJE? DA NE
6. OGRADA OKO IGRALIŠTA
Visina ograde

__________________ m

7. SVLAČIONICE ZA MOMČADI
Klub posjeduje ___________ svlačionice
Prva svlačionica
______________ m2 broj tuševa
Druga svlačionica _______________ m2 broj tuševa
Treća svlačionica _______________ m2 broj tuševa
Četvrta svlačionica _______________ m2 broj tuševa

____
____
____
____

8. OZNAKE U PODRUČJU SVLAČIONICA

DA

NE

9. REKLAMNI PANOI

DA

NE

10. PROSTORIJE
Prostorija za suce sa tuš kabinom

DA

NE

Prostorija za pisanje zapisnika

DA

NE

Prostorija za sastanak pred utakmicu
11. RAČUNALO

DA

NE
DA

NE

12. TELEFON I VEZA ZA INTERNET

DA

NE

Postoji WC u objektu za službene osobe

DA

NE

Postoji WC van objekta za gledatelje

DA

NE

13. SANITARNI ČVOR

14. KORIDOR ZA PROLAZAK IGRAČA I SL. OSOBA DA
15. PARKIRALIŠTE ZA GOSTE I SLUŽBENE OSOBE DA

NE
NE

ADMINISTRACIJA I STRUČNO OSOBLJE
1.TAJNIK KLUBA
Ime i prezime ________________________________________________
2.OSOBA ODGOVORNA ZA FINANCIJE KLUBA
Ime i prezime/tvrtka: __________________________________________
3. VODITELJ PROGRAMA RAZVOJA MLAĐIH UZRASTA:
Ime i prezime: ________________________________________ Licenca: ______
4. TRENER SENIORSKE MOMČADI:
Ime i prezime: ________________________________________ Licenca: ______
5. TRENERI MLADEŽI:
Ime i prezime: ________________________________________ Licenca: ______
Ime i prezime: ________________________________________ Licenca: ______
Ime i prezime: ________________________________________ Licenca: ______
Ime i prezime: ________________________________________ Licenca: ______
(KOD LICENCI SE UPISUJE TRENERSKO ZVANJE – C, UEFA „B“, UEFA „A“)
Datum:

Popunio:

PRILOŽITI:
1. Popis registriranih igrača prema godištima za sezonu 2016/2017. (bit će provjereno u COMET sustavu)
2. Izvadak iz Registra udruga RH (datum održavanja zadnje skupštine /redovne, izborne/)

