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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
IZVRŠNI ODBOR 
Broj:  035/2019 
Karlovac, 12. Veljače 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
SA 13. SJEDNICE VII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA  
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

 
Nazočni sljededi članovi IO NSKŽ:  Dario Mrzljak (predsjednik), Dražen Frklid, Igor Jelid, Robert Križanid, Zvonko 
Luketid, Igor Pavlačid, Dražen Pavlešid, Ivan Sopčid, Neven Bastaja 
Ostali nazoči: Tomislav Kuzman (glavni tajnik), Dražen Tuškan (tehnički tajnik) 
 
13. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, sedmog saziva, održana dana 11. veljače 
2019. Godineu prostorijama NSKŽ, Trg Petra Zrinskog 5 s početkom u 18,00 sati. 
 

DNEVNI RED SJEDNICE 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. Sjednice Izvršnog odbora NSKŽ 
2. Pripreme za nastavak natjecateljske sezone 2018./2019. Te zaključci sa Plenuma klubova 
3. Kalendar aktivnosti za 2019. Godinu 
4. Izvješde o proveden malonogometnom turniru  „Karlovac 2018.-2019.“ 
5. Pripreme za održavanje 10. Međunarodnog turnira „Branko Čavlovid-Čavlek 
6. Različito 

 
Predsjednik IO NSKŽ Dario Mrzljak, otvorio je sjednicu, pozdravio je sve nazočne članove IO NSKŽ, pozdravio 
novoizabranog člana IO NSKŽ na Skupštini saveza 14.12.2018. godine Nevena Bastaju, kojem je zaželio dobrodošlicu  
i uključenje u rad ovog tijela saveza na dobrobit nogometa.  
Nakon uvodnih pozdravnih riječi, predložio je gore navedeni dnevni red koji je  jednoglasno prihvaden. 
 
AD 1 
Zapisnik sa prethodne 12. Sjednice IO NSKŽ, svi članovi dobili su putem e-pošte, a bio je objavljen i u Službenim 
vijestima. Kako nije bilo primjedbi, isti je dao na usvajanje te je jednoglasno usvojen. 
 
AD2 
Glavni tajnik je rekao da je između dvije sjednice IO NSKŽ održana redovna godišnja Skupština saveza (14.12.2018.) 
a proteklog tjedna (07.02.2019.) održani su i Plenumi klubova 1. i 2. ŽNL NSKŽ.  Zadovoljan je odazivom 
predstavnika klubova te raspravom po točkama. Naglasio je kako je zbog duge zimske pauze kod najmlađih 
kategorija (limadi i karlidi) u tijeku zimsko malonogometno prvenstvo u obje kategorije, a isto se održava u dvorani 
na Borlinu.  
U tijeku su pripreme za proljetni dio sezone (registracije igrača, upis članarina na sportske iskaznice za 2019. godinu 
te ostali administrativni poslovi).  
Tijekom nadolazedeg perioda biti de održani redoviti seminari delegata (06.03.2019.), sudaca (08.03.2019.), a biti de 
sazvana i redovita sjednica Skupštine NSKŽ tijekom ožujka. Sve ostale aktivnosti idu svojim zadovoljavajudim 
tijekom. 
 
Na prijedlog predsjednika Saveza, došlo je do promjena u vodstvu natjecanja za tekudu sezonu, pa je  Dragan Kolid  
razriješen dužnosti Disciplinskog suca NSKŽ, a na tu dužnost do kraja sezone imenovan je Stjepan Benčid. Ujedno  je 
Stjepan Benčid razriješen dužnosti Povjerenika za natjecanje mladeži NSKŽ, a na njegovo mjesto do kraja 
natjecateljske sezone imenovan je Dražen Tuškan, tehnički tajnik Saveza. Oba prijedloga dana su na glasovanje a ista 
su jednoglasno prihvadena od strane svih 9 članova IO NSKŽ nazočnih na sjednici. 
 



AD 3 
U Službenim vijestima NSKŽ-a, na Plenumu klubova, a  i na sjednici predstavljen je Kalendar aktivnosti Saveza za 
2019. godinu sa svim aktivnostima koje nas očekuju tijekom kalendarske godine, a što se tiče nastavka proljetnog 
dijela natjecanja ukoliko to budu dozvolili vremenski uvjeti u planu je da nastavak proljetnog dijela prvenstva u 1. I 
2. ŽNL kod seniora sezona započne 10. ožujka 2019. godine.  Za vikend 23./24. ožujka započela bi prvenstva u 
kategorijama mladeži (juniori, pioniri i mlađi pioniri) a za vikend 30./31. ožujka  prvenstvo bi započeli limadi i 
karlidi. Prije početka prvenstva u kategorijama seniora odigrale bi se utakmice 3. Kol HNK za područje.  
 
Predsjednik Saveza naglasio je kako je bio nazočan na Plenumima klubova, saslušao njihovu problematiku i obedao 
da de svaki klub 2. ŽNL do početka prvenstva dobiti lopte za treniranje a svaki klub 1. ŽNL lopte za igru. Također biti 
de izvršena podjela rekvizita za treniranje koje je Savez dobio od HNS-a prioritetno klubovima koji rade s mladeži.   
 
AD 4 
Predsjednik Saveza zadovoljan je organizacijom malonogometnog turnira, a naglasio je kako je pun pogodak 
proveden turnir mjesnih odbora i gradskih četvrti koji je okupio 26 ekipa, a utakmice turnira bile su dobro posjedene 
od gledatelja. Izrazio je zadovoljstvo i angažiranjem i potpori Grada i gradonačelnika grada Karlovca  te njegovih 
suradnika koji su poduprli turnir u okviru svojih mogudnosti.  Nakon njega proveden je turnir registriranih klubova 
NSKŽ i mladeži, a 02.  siječnja startao je i glavni dio.  
Na sljededem turniru u planu je uključiti i sve opdine i gradove Županije kako bi se turnir vratio na nekadašnje grane 
učestvovanjem domadih ekipa. Za narednu sjednicu IO bit de pripremljeno i financijsko izvješde turnira.  
 
AD 5 
Pripreme za održavanje jubilarnog 10. Međunarodnog turnira U16 „Branko Čavlovid – Čavlek“ su u tijeku i provode 
se pripreme i razgovori oko smještajnih kapaciteta. Zbog zauzetosti studentskog doma gdje de biti smještene ekipe, 
turnir je ove godine pomaknut s lipnja na konac srpnja i održat de se u vremenu od 26. do 31. srpnja 2019. godine. 
Uz ved standardne stalne učesnike u planu je dovođenje još dva do tri strana poznata kluba  kako bi ovaj jubilarni 
10. turnir imao svoj jači značaj. 
 
AD 6 

a)  Predsjednik je naglasio i podsjetio članove IO NSKŽ kako de na jednoj od narednih sjednica biti odluka o 
sustavu licenciranja klubova 1. ŽNL za sezonu 2019./2020. Jednako tako bit de donijeti kriteriji za igranje u 
1. ŽNL. 
 

b) Krajem ožujka u Karlovcu de biti održan kvalifikacijski turnir U19 muških futsal reprezentacija Italije, 
Engleske, Slovačke i domadina Hrvatske u dvorani na Rakovcu, a u travnju razvojni turnir muških U16 
reprezentacija Islanda, Belgije, Austrije i domadina Hrvatske u Karlovcu, Dugoj Resi i Mladini.  
 

c) Zvonko Luketid je zamolio da se za proslavu 30. godišnjice NK Oštarija pomogne oko mogudnosti dolaska 
jednoj prvoligaškog kluba na obljetnicu 
 

d) Igor Jelid je zatražio da se iznađe rješenje s pronalaskom trenera golmana čiji angažman bi se provodio u 
klubovima NSKŽ dva do tri puta tjedno jer je evidentno da takva osoba nedostaje u gotovo svim klubovima 
županije   

Na kraju sjednice Predsjednik saveza zahvalio se svima na odazivu, konstruktivnoj raspravi i uključenju u rad  po 
svim točkama koje su bile na ovoj sjednici, te zaključio istu. 
 
Gotovo u 19,30 sati 
 
ZAPISNIK VODIO        PREDSJEDNIK NSKŽ 
 
Dražen Tuškan, s.r.       Dario Mrzljak, s.r. 
 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
POVJERENIK ZA NATJECANJA 
Broj : 030/2019. 
Karlovac, 08. veljače 2019. 
 

P L E N U M K L U B O V A – 2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 
 
PLENUM klubova II. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 07. veljače 2019. 
godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s dnevnim redom koji su 
svi klubovi primili putem e-maila i „Službenih vijesti“ NSKŽ : 
 

1. Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2018./2019. godine 
2. Kalendar natjecanja za proljede 2019. 
3. Obveze klubova pred proljetni dio sezone 
4. Obavijesti iz Tajništva NSKŽ  
5. Pitanja i prijedlozi. 

 

Nazočni: Dario Mrzljak –Predsjednik NSKŽ,  Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ ujedno Povjerenik za natjecanja 
seniora, Stjepan Benčid – Povjerenik natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik 
 

Na plenum je pozvano 14 klubova II. ŽNL, od kojih je nazočilo 11 predstavnika klubova. 
 

 

 
AD 1. 
Povjerenik za natjecanja otvorio je Plenum, pozdravio sve nazočne i naglasio kako je u jesenskom dijelu sezone 
obzirom na povoljne vremenske uvjete odrađen veliki dio planiranih utakmica, sve osim jedne (Petrova Gora-
Mrežnica) koja de se odigrati prije početka proljetnog dijela prvenstva.  
Vedina utakmica protekla je u redu osim dvije u kojima je došlo do prekida, zbog napuštanja terena. O istom je 
raspravljao i IO NSKŽ na jednoj od sjednica, te donio jednoglasni zaključak da se rigoroznije sankcioniraju takovi 
postupci, bez obzira sa koje strane oni bili počinjeni.  
Kod nekolicine klubova zamijedeni su otežani uvjeti rada u Cometu, zbog interneta, pa je klubovima skrenuti 
pozornost da isti nedostatak otkloni. Ako se do kraja utakmice ne može zapisnik dovršiti, klub domadin je sukladno 
Propozicijama natjecanja dužan naknadno unijeti podatke u sustav.  
Povjerenik za natjecanje naglasio je kako je tijekom jesenskog dijela natjecanja zamijedeno da poneki klubovi ne 
prijavljuju utakmici nadležnim Policijskim upravama ili postajama. Naglasio je također da je to isključivo dužnost 
kluba, sukladno Propozicijama, a delegatima de se skrenuti pozornost da isto upišu u zapažanja. 
Također, delegatima de biti skrenuta pozornost na upis nazočnost trenera na utakmicama, jer se na nekim 
utakmicama dogodilo da trener nije nazočan na klupi momčadi, što je dužan osim u objektivnim okolnostima 
izostanka, zbog bolesti ili sl.  

CETINGRAD -Cetingrad   Zoran Golek 

DOBRA -Novigrad   Ivan Frketid 

FRANKOPAN -Brežani   Denis Šipuš  

KRNJAK BARILOVID  -Krnjak   --------- 

KUPA - Donje Mekušje   Ivan Miksera 

MLADOST -Rečica   Dražen Frklid 

MREŽNICA -Zvečaj   Davor Petrunid 

MLADOST  -Zagorje   ---------- 

OŠTARIJE  -Oštarije   Dražen Gračanin 

PETROVA GORA –Vojnid   --------- 

ŠIŠLJAVID  -Šišljavid   Tomislav Kralj 

VATROGASAC  -Gornje Mekušje   Robert Križanid 

VOŠK -Belavidi    Ivan Drvodelid 

VRLOVKA -Kamanje   Luka Lukežid 



U daljnjem tijeku rasprave za riječ su se javili predstavnici NK Vrlovka i NK Cetingrad, vezano uz prekide odnosno 
nedolaske na utakmice. Također predstavnik NK Dobra Novigrad, iznio je podatak o slučajevima kad gosti doputuju 
na utakmicu s istom bojom dresa koju inače ima i domadin. Sugerirano je da je sukladno Propozicijama gost dužan 
pridržavati se uputa te da se ne ponavljaju takovi slučajevi. Iz tog razloga Povjerenik za natjecanje obvezao se da de 
prije početka nastavka proljetnog dijela prvenstva svim klubovima dostaviti ponovno adresare klubova s podacima o 
domadoj odnosno gostujudoj boji dresa.  
 
AD 2. 
Povjerenik za natjecanje upoznao je nazočne s Kalendarom natjecanja za proljede 2019. za seniore gdje bi prvenstvo 
započelo 10. ožujka 2018., a završetak proljetnog dijela bit de 02. lipnja 2019. godine. U slučaju loših vremenskih 
uvjeta te mogudih odgoda, rezervni termin je srijeda u mjesecu svibnju.  
Ujedno je podsjetio zainteresirane klubove za napredovanje u 1. ŽNL da se na vrijeme pripreme te da ispune sve 
uvjete koje de Izvršni odbor NSKŽ tražiti. Odluka o kriterijima iz sustava licenciranja bit de donijeta na sjednici IO 
NSKŽ krajem travnja, a klubovi sve uvjete moraju ispuniti do 30. Lipnja.  
 
Za kategorije mladeži kalendarom je predviđeno da nastavak proljetnog dijela prvenstva započne 23./24. 
ožujka. Završetak proljetnog dijela natjecanja svih kategorija mladeži planiran je za 01./02. lipnja 2019. godine. 
 
AD 3. 
Prijelazni rok za igrače traje zaključno s 28. veljače, a nakon toga de se samo modi realizirati registracije igrača koji 
nisu preregistrirani, zaključno do 01. travnja. Također je istaknuto da se klubovi drže rokova vezano uz dostavljanje 
iskaznica za upis članarine za 2019. Godinu. 
 
Klubovima je podastrijeto nekoliko novosti vezanih uz natjecanje za nastavak prvenstva, odnosno novu sezonu: 
- u slučaju odgoda utakmica mladeži, što je vrlo čest slučaj u proljetnom dijelu (obveze prema crkvi i školi), klubovi 
odmah moraju dogovoriti novi termin odigravanja 
-ukoliko de klubovi tijekom proljeda igrati na turnirima mladeži, isto je potrebno najaviti najmanje 15 dana ranije, te 
dogovoriti novi termin odigravanja prvenstvene utakmice a naglasak je dat da su prvenstvene utakmice prioritet u 
odnosu na odlazak klubova na turnire. 
-sva dugovanja prema sucima i delegatima, te za izdane račune Saveza iz 2018. godine klubovi moraju podmiriti do 
početka natjecanja, inače nede modi odigravati utakmice drugog dijela prvenstva, sve do podmirenja obveza. 
-Uvijek na vrijeme javiti problematiku u klubu, bilo koje vrste (financijsku ili tehničku problematiku) kako bi se isto 
prezentiralo IO NSKŽ koji de donijeti odgovarajude odluke. 
-pozivaju se svi klubovi koji de održavati sjednice skupština, da o tome izvijeste Savez 
-pozivaju se svi klubovi, ukoliko bude dogovoreno školovanje za trenere u Karlovcu, da upute svoje trenere  
 
AD 4. 
Predsjednik Saveza pozdravio je sve nazočne, iznio činjenicu da je svjestan kako u klubovima ima jako malo ljudi koji 
vode klubove pa upravo iz tog razloga pozvao da se jave Savezu za pomod bilo koje vrste vezano uz akcije koje 
klubovi provode.  
Također je naglasio da de svaki klub 2. ŽNL prije početka natjecanja dobiti od Saveza lopte za treninge, a isto tako 
klubovi koji imaju u svojem sastavu mladež da dostave službene zahtjeve za nužnom opremom i rekvizitima koja im 
je potrebita za treniranje. 
 
Kao se pod točkom različito nitko nije javio za riječ, glavni tajnik NSKŽ je svima zahvalio na dolasku i učešdu u 
raspravi, te zaključio sjednicu Plenuma. 
 
Završeno u 18,25 sati 
 
Zapisnik vodio: 
 
Dražen Tuškan



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
POVJERENIK ZA NATJECANJA 
Broj : 031/2019. 
Karlovac, 08. veljače 2019. 
 

P L E N U M  K L U B O V A – 1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 
 
PLENUM klubova I. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 07. veljače 2019. 
godine, s početkom u 18,30 sati, u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s dnevnim redom koji su 
svi klubovi na vrijeme primili putem e-mail-a i putem «Službenih vijesti» NSKŽ : 
 

1. Izvlačenje parova 3. kola HNK NSKŽ za seniore 
2. Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2018./2019. godine 
3. Kalendar natjecanja za proljede 2019. 
4. Obveze klubova pred nastavak sezone 
5. Obavijesti iz Tajništva NSKŽ 
6. Pitanja i prijedlozi. 

 
Nazočni: Dario Mrzljak –Predsjednik NSKŽ,  Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ ujedno Povjerenik za natjecanja 
seniora, Stjepan Benčid – Povjerenik natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik 
 
Za plenum je pozvano 10 klubova I. ŽNL. 
 

CROATIA ’78  -Žakanje   Antun Mravunac 

DOBRA  -Sveti Petar     ------- 

DUGA RESA 1929 -Duga Resa    Mijo Spudid 

DRAGANID -Draganid    Miro Podvorac 

ILOVAC -Karlovac   Igor Gec 

KORANA -Karlovac-Turanj   Dubravko Stavljenid 

OGULIN -Ogulin   Miloš Vujnovid 

SLUNJ -Slunj   Neven Bastaja 

VOJNID '95 -Vojnid   Sanela Klasan 

ZRINSKI OZALJ -Ozalj   -------- 

 
AD 1. 
 
Na samom početku Plenuma održano je izvlačenje parova 3. kola HNK za područje NSKŽ, koje su nalazi u posebnom 
zapisniku Komisije za natjecanje, objavljenom u Službenim vijestima NSKŽ. 
 
AD 2. 
 
Povjerenik za natjecanje seniora naglasio je kako su tijekom jeseni odigrane sve utakmice natjecanja seniora. 
Zamjetna je visoka razina odgovornosti u organizaciji utakmica sukladno Propozicijama ovog ranga natjecanja.  U 
jednom slučaju došlo je do prekida utakmice. 
Kod mladeži tijekom jeseni bilo je određenih problema oko neodigravanja utakmica no kako se radi o malom broju 
istih, bit de odigrane prije nastavka proljetnog dijela prvenstva. 
Povjerenik za natjecanja naglasio je kako de tijekom proljetnog dijela prvenstva biti obilaska domadina utakmica od 
strane djelatnika Saveza, na kojima de se izvršiti uvid u organizaciju utakmica.  
Napomenuo je kako je svaki klub dužan prijaviti utakmicu nadležnoj PU ili PP i to ne radi Saveza ved radi klubova 
gdje su za isto zadužene odgovorne osobe u klubovima. Također svaki klub dužan je osigurati licencirano medicinsko 
osoblje na utakmicama.   



Svim delegatima prije početka nastavka prvenstva de na redovitom seminaru biti naloženo da u svoja zapažanja s 
utakmica obavezno upišu podatke o prijavljenom skupu nadležnoj Policijskoj ustanovi i nazočnost medicinskog 
osoblja na utakmici, kao i nazočnost trenera. 
 
AD 3 
Povjerenik za natjecanje upoznao je nazočne s Kalendarom natjecanja za proljede 2019. za seniore gdje bi prvenstvo 
započelo 10. ožujka 2018., a završetak proljetnog dijela bit de 02. lipnja 2019. godine. U slučaju loših vremenskih 
uvjeta te mogudih odgoda, rezervni termin je srijeda u mjesecu travnju.  
Odluka o kriterijima iz sustava licenciranja za sezonu 2019/2020 bit de donijeta na sjednici IO NSKŽ krajem travnja,a 
klubovi sve uvjete moraju ispuniti do 30. lipnja.  
 
Za kategorije mladeži kalendarom je predviđeno da nastavak proljetnog dijela prvenstva započne 23./24. 
ožujka. Završetak proljetnog dijela natjecanja svih kategorija mladeži planiran je za 01./02. lipnja 2019. godine. 
 
AD 4 
U Službenim vijestima izašli su naputci vezani uz obaveze klubova prije početka proljetnog dijela natjecanja, kao i 
kalendar aktivnosti Saveza. Prijelazni rok za igrače traje zaključno s 28. veljače, a nakon toga de se se samo modi 
realizirati registracije igrača koji nisu preregistrirani, zaključno do 01. travnja. Također je istaknuto da se klubovi drže 
rokova vezano uz dostavljanje iskaznica za upis članarine za 2019. Godinu. 
 
Klubovima je podastrijeto i nekoliko novosti vezanih uz natjecanje za nastavak prvenstva, odnosno novu sezonu: 
- u slučaju odgoda utakmica mladeži, što je vrlo čest slučaj u proljetnom dijelu (obveze prema crkvi i školi), klubovi 
odmah moraju dogovoriti novi termin odigravanja 
-ukoliko de klubovi tijekom proljeda igrati na turnirima mladeži, isto je potrebno najaviti najmanje 15 dana ranije, te 
dogovoriti novi termin odigravanja prvenstvene utakmice a naglasak je dat da su prvenstvene utakmice prioritet u 
odnosu na odlazak klubova na turnire. 
-sva dugovanja prema sucima i delegatima, te za izdane račune Saveza iz 2018. godine klubovi moraju podmiriti do 
početka natjecanja, inače nede modi odigravati utakmice drugog dijela prvenstva, sve do podmirenja obveza. 
-Uvijek na vrijeme javiti problematiku u klubu, bilo koje vrste (financijsku ili tehničku problematiku) kako bi se isto 
prezentiralo IO NSKŽ koji de donijeti odgovarajude odluke. 
-pozivaju se svi klubovi koji de održavati sjednice skupština, da o tome izvijeste Savez 
-pozivaju se svi klubovi, ukoliko bude dogovoreno školovanje za trenere u Karlovcu, da upute svoje trenere na isto 
 
AD 5. 
 
Predsjednik Saveza pozdravio je sve nazočne, iznio činjenicu da je svjestan kako u klubovima ima jako malo ljudi koji 
vode klubove pa upravo iz tog razloga pozvao da se jave Savezu za pomod bilo koje vrste vezano uz akcije koje 
klubovi provode.  
Također je naglasio da de svaki klub 1. ŽNL prije početka natjecanja dobiti od Saveza 5 kvalitetnih lopti za 
odigravanje prvenstvenih utakmica, a klubovi dodatno opremu i rekvizite za rad s mladima.  
Za sezonu 2019./2020. u planu je uvođenje snimanje prvenstvenih utakmica 1. ŽNL pa de se shodno nabaviti 10 
adekvatnih kamera za navedene potrebe. 
 
Kako se pod točkom različito nitko nije javio za riječ, glavni tajnik NSKŽ je svima zahvalio na dolasku i učešdu u 
raspravi, te zaključio sjednicu Plenuma. 
 
Završeno u 19,15 sati 
 
Zapisnik vodio: 
 
Dražen Tuškan 
 



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
- KOMISIJA ZA NATJECANJE - 
 

Z A P I S N I K broj 001/2019. 
 
Sjednica Komisije za natjecanje NSKŽ održana je 07. veljače 2019. g. 
Dnevni red 
1. Izvlačenje i raspored parova HNK NSKŽ - 03. kolo (seniori) 
 
1. RASPORED PAROVA HNK NSKŽ – 03. kolo (seniori) 
 

„KARLOVAC 1919“ - „KORANA“ 
„DOBRA“Sveti Petar - „OGULIN“ 

„DUGA RESA 1929“ - „SLUNJ“ 

„VATROGASAC“ - „ILOVAC“ 
 
Utakmice tredeg kola HNK NSKŽ seniori bit de igrane 03. ožujka 2019. godine (subota), osim utakmice „Karlovac 
1919“ – „Korana“ obzirom na prvenstvene obveze NK Karlovca 1919 u 4. NL Središte. U slučaju loših vremenih 
uvjeta klubovi mogu dogovoriti i kasniji termin odigravanja. 
 

Za Komisiju za natjecanje 
 

Tomislav Kuzman, s.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA 
Zapisnik broj:  002/2019 

SJEDNICA 04.02.2019 Članak 

NK "KORANA", TURANJ-KARLOVAC 
 

Petar Jakovovid (MOSTANJE ALL, Karlovac) 36/2 

NK "KRNJAK BARILOVID", KRNJAK 
 

Zdravko Kolek (Vatrogasac, Gornje Mekušje) 36/2 

NK "DRAGANID", DRAGANIDI 
 

Andreas Kobe (Ilovac, Karlovac) 36/2 

NK "SLUNJ", SLUNJ 
 

Sanel Hadžid (Ilovac, Karlovac) 36/2 

Vahidin Čahtarevid 36/1 

Matija Obrovac (Ilovac, Karlovac) 36/2 

Filip Obrovac (Ilovac, Karlovac) 36/2 

NK "VATROGASAC", GORNJE MEKUŠJE 
 

Petar Mikulandra (Ilovac, Karlovac) 36/2 

NK "DOBRA (SP)", SVETI PETAR - OGULIN 
 

Ivan Stipetid (Ilovac, Karlovac) 36/2 

NK "VOJNID '95", VOJNID 
 

Kristijan Sušilovid (Karlovac 1919, Karlovac) 36/2 

NK "ZRINSKI-OZALJ", MALI ERJAVEC 
 

Filip Maretid (Ilovac, Karlovac) 36/2 

NK "KUPA", DONJE MEKUŠJE 
 

Marko Lucijanid (Ilovac, Karlovac) 36/2 

NK "DUGA RESA 1929", DUGA RESA 
 

Leon Belavid (Ilovac, Karlovac) 36/2 

NK "ŠIŠLJAVID", ŠIŠLJAVID 
 

Dino Radočaj (Ilovac, Karlovac) 36/2 

NK "KARLOVAC 1919", KARLOVAC 
 

Ivan Cindrid (Ilovac, Karlovac) 36/2 

Ivan Bosiljevac (Ilovac, Karlovac) 36/2 

Domagoj Regetaš (Zrinski-Ozalj, Mali Erjavec) 36/2 

 
 
BRISANJA IGRAČA 
NK "ZRINSKI-OZALJ", MALI ERJAVEC 

Ivan Novosel jer odlazi na područje drugog saveza. 

 
 
 
 



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA 
Zapisnik broj:  003/2019 

SJEDNICA 11.02.2019 Članak 

NK "KORANA", TURANJ-KARLOVAC 
 

Matija Vuljanid (Karlovac 1919, Karlovac) 36/2 

Kristijan Mateljak (Mladost (R), Rečica) 36/2 

Marko Goršid (Vatrogasac, Gornje Mekušje) 36/2 

NK "ILOVAC", KARLOVAC 
 

Jakov Perinac 37/1 

Ivan Šepac (Mladost (R), Rečica) 36/2 

Alen Macut (Karlovac 1919, Karlovac) 36/2 

NK "VATROGASAC", GORNJE MEKUŠJE 
 

Renato Magdid (Karlovac 1919, Karlovac) 36/2 

NK "DOBRA (SP)", SVETI PETAR - OGULIN 
 

Ivan Hrvoje Matovina (Oštarije, Oštarije) 36/2 

Marijo Butkovid (Dobra (SP), Sveti Petar - Ogulin) 36/2 

NK "VOJNID '95", VOJNID 
 

Tomislav Matanid (Zrinski-Ozalj, Mali Erjavec) 36/2 

Drago Tokmadžid (Vojnid '95, Vojnid) 36/2 

NK "MLADOST (R)", REČICA 
 

Ivan Dobrinid (Šišljavid, Šišljavid) 36/2 

NK "KUPA", DONJE MEKUŠJE 
 

Nikola Stavljenid (Frankopan, Brežani) 36/2 

"ŠN OGULIN", OGULIN 
 

Adam Brletid (Ogulin, Ogulin) 36/2 

NK "KARLOVAC 1919", KARLOVAC 
 

Kristian Adžaga (Korana, Turanj-Karlovac) 36/2 

Mihael Malnar (Risnjak, Lokve) 36/2 

 
 
BRISANJA IGRAČA 
NK "VATROGASAC", GORNJE MEKUŠJE 

Andrej Kovačina jer odlazi na područje drugog saveza. 

 

 


