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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
                        IZVRŠNI ODBOR 
Broj:  350/2015 
Karlovac,  30. studeni 2015. godine 

Z A P I S N I K 
 

SA 15. SJEDNICE VI. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA 
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

 
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ:  predsjednik Neven Šprajcer,  dopredsjednik Zlatko Sentigar, članovi: Željko 
Berislavić , Dario Mrzljak, Krešimir Perković, Marin Svetić i Damir Šalov.  
Opravdano odsutni:  Ranko Bastaja, dopredsjednik, Tugomir Majdak, Ivica Salopek i Ivan Sopčić. 
Ostali nazočni: Glavni tajnik Tomislav Kuzman, Tehnički tajnik Dražen Tuškan, Povjerenik za natjecanje mladeži 
Stjepan Benčić.  
 
15. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, šestog saziva, održana je se dana 26. 
studenog  2015. godine s početkom u 18,00 sati, u prostorijama NSKŽ, Trg Petra Zrinskog 5, Karlovac. 
 

DNEVNI RED SJEDNICE 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ. 
2. Provedba natjecanja županijskih liga u sezoni 2015./2016. 
3. Pripreme za održavanje 7. Međunarodnog turnira U-16 „Branko Čavlović – Čavlek“ 
4. Pripreme za održavanje dvoranskog malonogometnog turnira „ Karlovac 2015./2016“ 
5. Donošenje odluke o sazivanju redovne sjednice Skupštine NSKŽ 
6. Različito 

 
AD 1. 
Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 14. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ, kojeg su članovi IO NSKŽ zaprimili e-
mailom, a objavljen je u Službenim vijestima NSKŽ broj: 29 od dana 19. kolovoza 2015. godine. 
 
AD 2. 
Povjerenik za natjecanje Tomislav Kuzman  izvijestio je nazočne članove IO kako je sustav natjecanja i sastav liga 
koje je donesen ranije sljedeći: 1 ŽNL broji 10 klubova i igra se trokružnim sustavom, te dvije 2. ŽNL „Sjever“ i 
Jug“ sa po 7 klubova. Početak natjecanja obilježili su odustajanje od natjecanja kod seniora  u 2. ŽNL ekipe NK 
Plaški.  Prije početka prvenstva provedeno je licenciranje i seminari kako bi prvenstvo nesmetano krenulo 
svojim tijekom.  
 
Kako kod kategorija seniora tako i mladeži, tijekom prvenstva obilježilo je odgađanje utakmica redovitog kola i 
to u dva navrata, za vrijeme poplave i nedavnih snježnih neprilika. U takvim okolnostima, odlukama Povjerenika 
za natjecanje seniora i mladeži, zaključeno je da se prekida prvenstvo kod svih kategorija a zaostale utakmice 
odigrat će se u terminu prije nastavka proljetnog dijela natjecanja, dok će narednog vikenda još svoje zaostale 
utakmice iz 9. kola jeseni odigrati samo seniori 1. ŽNL. Obzirom da se planira završetak natjecanja prvi vikend u 
mjesecu lipnju sljedeće godine, zbog kvalifikacija kod mladeži i seniora za ulazak u viši rang natjecanja , 
Povjerenici se nadaju da će isto proteći bez problema te da neće biti potreba da odigravanjem utakmica u 
tjednu.   
 
Izvršni odbor zaprimio je na znanje informaciju o provedbi natjecanja, o čemu će još više riječi biti kod usvajanja 
izvješća za jesenski dio sezone, kao i ostalim odredbama koje treba usvojiti temeljem Propozicija natjecanja za 
ovu sezonu. 
 
AD 3. 
Predsjednik NSKŽ izvjestio je kako su u tijeku pripreme vezano uz održavanje tradicionalnog 7. Međunarodnog 
turnira U-16 Branko Čavlović – Čavlek, između ostalog postoji pored već tradicionalnih domaćih sudionika i 
zainteresiranost nekih novih inozemnih klubova (Austria - Beč, Udinese - Italia, Videoton - Mađarska) za 
nastupom što će dati dodatnu prepoznatljivost turnira. Donesena je odluka da se isti održi od 14. – 18. 06. 



2016., u sklopu kojeg će biti održan i Dan nogometa NSKŽ kao i planirana finalna utakmica HNK za područje 
NSKŽ.  
 
AD 4. 
Finalizirani su razgovori sa tvrtkom Mladost d.o.o  oko suorganizacije tradicionalnog  47. po redu turnira u 
malom nogometu „Karlovac 2015./2016.“, u sklopu  kojeg bi se održao i redoviti tradicionalni 19. po redu 
malonogometni turnir registriranih klubova NSKŽ u kategoriji seniora i 8. po redu malonogometni turnir 
registriranih klubova NSKŽ u kategoriji veterana. Paralelno  sa glavnim turnirom održat će se turnir u ženskoj 
konkurenciji.  
 
Organizator turnira je NSKŽ, suorganizator tvrtka  Mladost d.o.o, glasni sponzor tvrtka Lana grupa, a pokrovitelj 
grad Karlovac. Visina kotizacije za natjecanje ostaje  ista kao i prošle godine (seniori 600,00 kn, veterani 400,00 
kn, dok će nastup u ženskoj konkurenciji biti  gratis). Turnir registriranih klubova započeo bi 21. prosinca 
(ponedjeljak) dok bi glavni započeo u terminu 27. prosinca 2015. Prijave ekipa bile bi do 23. prosinca kada bi 
bilo i izvlačenje parova.  
Cilj je podići turnir na viši te na vrijeme treba pripremiti dokumentaciju vezano za turnir, izradu plakata, te 
ostalu  promidžbu ovog tradicionalnog turnira. Sve podatke kao i prijave, te propozicije biti će vidljive i na 
raspolaganju svima na  web stranici NSKŽ, kao i lokalnim tiskovinama, medijima diljem županije, susjednih 
gradova i županija, te nogometnim središtima i savezima u okruženju.  

 
AD 5. 
Donesena je odluka o sazivanju redovite sjednice Skupštine NSKŽ, te će se ista održati u utorak 22. prosinca 
2015. godine u 18 sati. Materijali s pozivima i dnevnim redom bit će dostavljena pitem Službenih vijestima 
NSKŽ, a sukladno Statutu Saveza. 
 
AD 6. 

a) Glavni tajnik izvijestio je nazočne kako su  sukladno Zakonu o sportu provedene određene radnje 
vezano uz  provedbu formalizacije trenerskih diploma, odnosno licenci. Za formalizaciju  se prijavilo 
šezdesetak kandidata, koji su tijekom proteklog tjedna bili na akademiji na  predavanju. Instruktor 
nogometa NSKŽ podijelio im je i dodatne priručnike na korištenje za pripremu za polaganje ispita koji bi 
se trebali održati tijekom narednih dana.  Za sve ostale zainteresirane  koji žele steći osnovnu trenersku 
diplomu „C“ tijekom naredne godine u planu je organizacija školovanja  i to pred početak proljetnog 
dijela natjecanja.    

 
b) Vezano uz nadolazeću Preregistraciju igrača u 2016. godini, Glavni tajnik izvijestio je nazočne kako je 

sukladno odluci Komisije za ovjeru registracija klubova i igrača HNS-a, dužnost NSKŽ da provede 
preregistraciju, koja će se provesti od 18. 01. do 29.02. 2016. godine. U proteklim Službenim vijestima 
NSKŽ  objavljene su i predradnje kako bi se klubovi upoznali sa novostima vezano uz preregistraciju, 
poglavito u dijelu koji se odnosi na novi format sportske iskaznice, unosa fotografija igrača u sustav u 
elektronskom obliku, te prijava za registraciju koje više neće biti u obliku kao do sada već će se 
elektronskim putem printati iz sustava COMET. U prvoj polovici sljedećeg mjeseca planira se održati 
sastanak sa svim tajnicima klubova i osobama koje će raditi na preregistraciji u klubovima, gdje će im 
biti prezentiran način preregistracije u 2016. godini. 

 
c)  Predsjednik NSKŽ izrazio je zadovoljstvo redizajniranom web stranicom Saveza, na kojoj se redovito 

ažuriraju podaci i daju informacije vezano uz županijski, međužupanijski te nogomet na razini države, 
kao i sve ostale bitne informacije. U tijeku su prigovori oko suradnje sa lokalnom radio postajom Radio 
Mrežnica oko sustavnijeg praćenja natjecanja u 1. ŽNL tijekom proljeća, javljanja uživo sa utakmica, a u 
cilju podizanja razine kvalitete i praćenja natjecanja pod okriljem NSKŽ. 

 
 Završeno u 19,30 sati 
 
Glavni tajnik NSKŽ         Predsjednik NSKŽ 
 
Tomislav Kuzman, s.r.         Neven Šprajcer, s.r. 

         



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
- POVJERENIK  ZA NATJECANJA     - 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj  33/2015. 
 

Sjednica Povjerenika za natjecanja Nogometnog saveza Karlovačke županije održana  30.11.2015. g. 
Dnevni red : 

1. Rezultati natjecanja 
2. Ljestvice 
3. Obavijesti tajništva 

 

 

I REZULTATI NATJECANJA  
 

PRVA  ŽNL  -  SENIORI  09.  Kolo 29. 11. 2015.   
 

“MLADOST” R - „CROATIA '78“ 4 : 1 

„VATROGASAC“ - „ZRINSKI OZALJ“ 0 : 6 

„DRAGANIĆ“ - „DUGA RESA 1929“ 0 : 0 

„ILOVAC“ - „DOBRA“ SP 6 : 3 

„SLUNJ“ - „KORANA“ odgođeno 

 
 
PRVA  ŽNL  -  SENIORI 
 

1 „ZRINSKI OZALJ“ 13 12 1 0 47 : 2 37 

2 „DUGA RESA 1929“ 13 10 3 0 43 : 6 33 

3 „MLADOST“ R 13 8 0 5 36 : 24 24 

4 „ILOVAC“ 13 4 3 6 32 : 31 15 

5 „DRAGANIĆ“ 13 4 3 6 14 : 20 15 

6 „VATROGASAC“ 13 4 3 6 16 : 25 15 

7 „CROATIA '78“ 13 4 2 7 21 : 38 14 

8 „KORANA“ 11 3 1 7 14 : 26 10 

9 „SLUNJ“ 12 2 3 7 10 : 22 9 

10 „DOBRA“ SP 12 2 1 9 14 : 53 7 

 
 
III OBAVIJESTI TAJNIŠTVA 
 
- Zaprima se pismeni dogovor NK Dobre Sveti Petar i NK Ilovca o zamjeni domaćinstva utakmice 9. Kola 1. ŽNL 

seniori 29. studenog 2015. Dogovorom se utakmica igra na igralištu NK Ilovac, koji je i domaćin, dok će susret 18. 
Kola biti igran na igralištu NK Dobra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nogometni savez Karlovačke županije 
   -  DISCIPLINSKI SUDAC - 
Broj:  032/2015. 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K    broj   032/2015. 

 
sa  sjednice  Disciplinskog  suca  Nogometnog  saveza  Karlovačke  županije  održane 1.  prosinca  2015. g. 

Nazočni :  DRAGAN KOLIĆ  - disciplinski sudac   i   Ivica Vukelja 
 

Dnevni red  

      EVIDENTIRANJE  JAVNIH  OPOMENA 

      ISKLJUČENI  IGRAČI I OSTALE KAZNE 

          
Odredbom članka 21. stavka 12. DP HNS-a klubovi su dužni voditi evidenciju javnih opomena. Sve razlike u  
vođenju evidencije opomenuti igrača dužni su ODMAH javiti u tajništvo NSKŽ-e. 
 

EVIDENTIRANJE JAVNIH OPOMENA 
 

a)     Na prvenstvenim  utakmicama  SENIORA       9.kola  odigranim   29.  studenog  2015. godine. 
 
PRVU   JAVNU  OPOMENU  dobili su: 
Valentino Mravunac (3086) „Croatia '78“, Matija Lesić (1762) „Ilovac“, Ivan Kondić (0392) „Vatrogasac“, Dejan 
Vuletić (0707) „Zrinski Ozalj“ 
 
DRUGU   JAVNU  OPOMENU  dobili su: 
Ivan Kuterovac (1761) „Mladost“ R., Ivan Šebečić (2905) „Draganić“ 
 
TREĆU   JAVNU  OPOMENU  dobili su: 
Tomislav Cindrić (3834) „Ilovac“, Luka Jagatić (2191) „Draganić“, Marko Belavić (0796) „Duga Resa 1929“ 
 
 

ISKLJUČENI  IGRAČI I OSTALE KAZNE 

 
a)    na prvenstvenoj utakmici  SENIORA  9. kola    odigranoj   29.  studenog  2015. Godine  „ILOVAC“  – „DOBRA“ S.P.   
igrač NK „ILOVAC“  Karlovac  OLIVER GRUBEŠIĆ   (0640)  zbog udaranja suparničkog igrača  kažnjava se odredbom 
članka   57. DP HNS-a  zabranom igranja dvije  (2) prvenstvene  ili kup utakmice. 
 Kazna teče od  29. studenog  2015. godine. 
 
b)      na prvenstvenoj utakmici  SENIORA  9. kola    odigranoj   29.  studenog  2015. Godine  „ILOVAC“  – „DOBRA“ 
S.P.   igrač NK „DOBRA“  Sveti Petar  DOMINIK DUBIĆ   (3973)  zbog udaranja suparničkog igrača  kažnjava se 
odredbom članka   57. DP HNS-a  zabranom igranja dvije  (2) prvenstvene  ili kup utakmice. 
 Kazna teče od  29. studenog  2015. godine. 
 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU : 
Protiv odluke Disciplinskog suca NSKŽ (osim suspenzije) može se u roku od 8 dana (po primitku «Službenih vijesti» ili  
pisane  odluke)  podnijeti  žalba  Komisiji  za  žalbe  NSKŽ  uz  uplatu  odgovarajuće  pristojbe.  Žalba  se  upućuje 
Disciplinskom sucu NSKŽ koji će svu potrebnu dokumentaciju dostaviti Komisiji za žalbe. 
 
                                                                                                                                                                 Dragan Kolić,  s.r. 
 
 
 
 
 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA 
 
 
 
 

OBAVIJEST KLUBOVIMA  
- PRIPREME ZA PREREGISTRACIJU IGRAČA 2016. - 

 
 
 Obzirom na nadolazeću preregistraciju igrača u 2016. godini,  koju su dužni provesti svi klubovi 
NSKŽ, donosimo nekoliko obavijesti i savjeta, kako bi ista protekla u skladu sa Odlukom Komisije za ovjeru 
registracija klubova i igrača HNS-a.  
 

Preregistracija igrača amatera obavit će se u razdoblju 18.01.2016. (ponedjeljak) do zaključno 
29.02. (ponedjeljak) 2016. godine. 

 
 Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno sa posljednjim danom koji 
prethodi prvom danu preregistracije.  
 
 U svrhu jednog od preduvjeta za preregistraciju igrača, svaki klub je odgovoran i dužan izvršiti 
slikanje igrača (obavezno u dresu, s lica i gologlav). Fotografija mora biti jasna, ne starija od tri mjeseca, 
te u elektronskom obliku ubačena u sustav COMET. Klubovi koji imaju tehničku mogućnost pristupa 
Comet sustavu, istu radnju mogu i moći će obaviti sami, dok će za klubove koji nemaju tehničke 
mogućnosti, isto obaviti nadležno tijelo ŽNS-a. Predlažemo klubovima, dok su im igrači još na okupu da 
slikanje izvrše još tijekom ove jesenske sezone, kako bi se izbjegli mogući problemi pogotovu tijekom 
zimske pauze kad igrači odlaze na godišnje odmore, skijanja, školske praznike i sl.   
 
 Nakon izvršene preregistracije, svakom igraču biti će izdana nova športska iskaznica ispisana iz 
COMET sustava u formatu osobne iskaznice. SADAŠNJI FORMAT SPORTSKIH ISKAZNICA I PRIJAVA ZA 
REGISTRACIJU VIŠE SE NEĆE UPOTREBLJAVATI!!! Tajništvo NSKŽ će za sve detalje nove preregistracije 
organizirati sastanak s tajnicima klubova. 
 
 Za sve dodatne obavijesti i nejasnoće vezano uz nadolazeću preregistraciju, molimo obratiti se u 
Tajništvo NSKŽ.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijedlog rokova predaje  
dokumentacije  za  preregistraciju 

N o g o m e t n i     k l u b 

do 20. siječnja 2016.  NK „KARLOVAC“ Karlovac  

NK „OGULIN“ Ogulin 

do 24. siječnja 2016. NK „DUGA RESA“ Duga Resa 

NK „ILOVAC“ Karlovac 

NK „ZRINSKI OZALJ“ Ozalj 

do 28. siječnja 2016. NK „CROATIA '78“ Žakanje 

NK „SLUNJ“ Slunj 

NK „DRAGANIĆ“ Draganići 

do 01. veljače 2016. NK „VATROGASAC“ Gornje Mekušje 

NK „MLADOST“ Rečica 

NK „DOBRA“ Sveti Petar  

NK „KORANA“ Karlovac 

do 05. veljače 2016. NK „MREŽNICA“ Zvečaj 

NK „DOBRA“ Novigrad 

NK „VRLOVKA“ Kamanje 

NK „PETROVA GORA“ Vojnić 

do 09. veljače 2016. NK „JOSIPDOL“ Josipdol 

NK „VOŠK“ Belavići 

NK „KUPA“ Donje Mekušje 

NK „VOJNIĆ '95“ Vojnić 

do 13. veljače 2016. NK „OŠTARIJE“ Oštarije 

NK „CETINGRAD“ Cetingrad 

NK „FRANKOPAN“ Brežani 

NK „ŠIŠLJAVIĆ“ Šišljavić 

do 17. veljače 2016. NK „MLADOST“ Zagorje 

NK „KRNJAK BARILOVIĆ“ Krnjak 

NK „PLAŠKI“ Plaški 

NK „MOSTANJE ALL“ Karlovac 

NK „EUGEN KVATERNIK“ Rakovica 

do 21. veljače 2016. NK „KUPA“ Donje Mekušje - veterani 

NK „VOJNIĆ '95“ Vojnić – veterani 

NK „SLUNJ“ Slunj – veterani 

do 25. veljače 2016. NK „MOSTANJE ALL“ Karlovac – veterani 

NK „DUGA RESA“ Duga Resa – veterani 

NK „ZRINSKI OZALJ“ Ozalj – veterani 

 
Dražen TUŠKAN v.r. 
Igor GEC v.r. 
Darko HRASTOVČAK v.r 

 
 
 
 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
                                                                 47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5 

 
 
 
Broj : 351/2015. 
Karlovac,  02. prosinca 2015. 
 

PRIJAVA ZA MALONOGOMETNI TURNIR REGISTRIRANIH KLUBOVA NSKŽ 
 

 
Nogometni klub: 

 
 

 
Kontakt osoba i broj mobitela: 

 
 

 

 
SENIORI (kotizacija 300 kn po ekipi) 

 

BROJ EKIPA: 
 

JEDNA   -   DVIJE 

 
Osnovna prijava (6 igrača): 
 

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 
 

4. _______________________________________________________________ 
 

5. _______________________________________________________________ 
 

6. _______________________________________________________________ 
 

Prijavu  ste  dužni  dostaviti u NSKŽ  najkasnije do 16. prosinca 2015. godine  (srijeda) 
 
 
 

Za  NK  _________________________     Potpis  i  pečat  ____________________________ 
 
NAPOMENA: 
Turnir će se odigravati u terminima od 21. 12. 2015. godine, u ŠSD Mladost na Rakovcu. Svaki klub smije 
prijaviti dvije ekipe u konkurenciji seniora. Finalisti natjecanja ostvaruju pravo plasmana u četvrtfinala 
glavnog turnira u malom nogometu – „Karlovac 2015-2016“, u organizaciji NSKŽ i tvrtke „Mladost“. 
Molimo da se pridržavate rokova prijave, kako bi Organizacijski odbor na vrijeme mogao pripremiti sve za 
održavanje. Kotizacija se može uplatiti na žiro račun NSKŽ ili u tajništvu. 
Za sve dodatne informacije možete nazvati na brojeve 099/7855-297 ili 099/8855-766. 

       
 

   - fax: 047/615-520 e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr mob: 099/7855-297 
     OIB: 99005822015 IBAN: HR08 2400 0081 1900 5828 4 


