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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
IZVRŠNI ODBOR 
Broj:  136/2019 
Karlovac, 10. lipanj  2019. godine 
 

ZAPISNIK 
SA 18. SJEDNICE VII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA  
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

 
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ:  Dario Mrzljak (predsjednik), Željko Berislavić i Krešimir Perković 
(dopredsjednici), Igor Jelić, Robert Križanić, Zvonko Luketić, Dražen Pavlešić i  Neven Bastaja 
Ostali nazoči: Tomislav Kuzman (glavni tajnik), Dražen Tuškan (tehnički tajnik) 
 
18. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, sedmog saziva, održana je dana 07. 
lipnja 2019. godine u prostorijama Nogometnog kluba Karlovac 1919, stadion Branko Čavlović-Čavlek. s 
početkom u 18,00 sati. 
 

DNEVNI RED SJEDNICE 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 17.  sjednice Izvršnog odbora NSKŽ 
2. Donošenje odluke o licenciranju klubova 1. ŽNL NSKŽ za sezonu 2019./2020. 
3. Donošenje odluke o prijedlogu delegata za liste 1., 2. i 3. HNL za sezonu 2019./2020. 
4. Različito 

 
Predsjednik IO NSKŽ Dario Mrzljak, otvorio je sjednicu, pozdravio je sve nazočne članove IO NSKŽ te se 

zahvalio na dolasku.  Nakon uvodnih pozdravnih riječi, predložio je gore navedeni dnevni red, kojeg su svi 
članovi zajedno sa materijalima za sjednicu dobili putem e-pošte i na sjednici. Kako nije bilo izmjena i dopuna 
isti je dao na glasovanje, koji je  jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1 

Zapisnik sa prethodne 17. Sjednice IO NSKŽ, svi članovi dobili su na sjednici te 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 izvijestio je nazočne članove IO da je u Tajništvo saveza pristiglo ukupno 12 prijava 
klubova za licencu za natjecateljsku sezonu 2019./2020., te predao riječ Komisiji koja je imala zadatak obići sve 
klubove, utvrditi trenutno stanje i zapisnik dostaviti Tajništvu.  
U ime Komisije Dražen Tuškan (tehnički tajnik) izvijestio je kako su u razdoblju od 29. svibnja do zaključno sa 
03.lipnja 2019. godine, obiđeni svi klubovi te je na temelju istog sačinjeno izvješće u pisanom i tabličnom 
prikazu u kojem je evidentirano trenutno zatečeno stanje. Komisija je stanje snimila na temelju nekoliko 
bitnijih kriterija a odnose se na: SPORTSKE KRITERIJE, INFRASTRUKTURNE KRITERIJE, MINIMALNE 
INFRASTRUKTURNE KRITERIJE TE ADMINISTRATIVNE KRITERIJE. 
 
Nakon prezentiranog stanja IO NSKŽ je jednoglasno donio odluku da se naloži klubovima, kako su dužni odmah 
pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka, te da se zaključno sa 15. srpnja 2019. godine otklone svi uočeni 
nedostaci. Do početka natjecanja sezone 2019./2020. tj. do 1. kola sezone jesen 2019., svi klubovi a koji to 
trenutno nemaju, dužni su pripremiti obilježavanje terena za igru eko bojom, u protivnom kazna za 
neispunjenje tog kriterija iznosit će 1.000,00 kuna po utakmici. Najkritičnije stanje oznaka linija na terenu za 
igru uzrokovano korištenjem vapna zamijećeno je kod klubova:  Croatia '78, Ilovac, Korana, Vojnić '95, 
Vatrogasac i Draganić. 



Klubovi koji trenutno nemaju odgovarajuće postolje za snimanje utakmica, dužni su isto izgraditi do 15. Srpnja 
2019.  Na terenima za igru u svim klubovima, izvršena je izmjera vrata, te je zaključeno kako ista ne 
udovoljavaju kriterijima prema PNI jer nisu izrađena od propisanog  materijala, nemaju odgovarajuće 
dimenzije između donjeg kuta i prečke te ista nije u skladu sa propisanom mjerom od 2,44 cm. Rok za otklon 
nedostataka je do početka natjecanja sezone 2019./2020. tj. do 1. kola sezone jesen 2019. 
Svi klubovi posjeduju odgovarajuće Riješenje o registraciji igrališta, dok će se klubovima Dobra SP i Varogasac 
izraditi nova od strane Tajništva NSKŽ. U klubovima Vojnić 95, Zrinski-Ozalj i Vatrogasac zamjećeno je da isti 
nemaju odgovarajuću i propisanu prostoriju za održavanje sastanka pred utakmicu  te im je skrenuta 
pozornost da istu prilagode sukladno propisima.   
Također, NK Krnjak Barilović ne ispunjava dio traženih kriterija.    
 
AD 3 

Na ovoj sjednici IO NSKŽ a na temelju dostavljenog prijedloga od strane Udruge nogometnih delegata 
NSKŽ koji prijedlog je donijet na njihovoj redovnoj sjednici Udruge, donijeta je odluka da se na liste delegata za 
sezonu 2019./2020. za 1.,2. i 3. HNL predlože sljedeći delegati: 

Za 1. HNL – nema predloženih  
Za 2. HNL – Bruno Furač i Dario Mrzljak 
Za 3. HNL – Stjepan Benčić, Damir Brcković, Danijel Tomačić, Ivica Grgić, Mario Goršić i Vesna Joha 

 
AD4 
 Pod ovom točkom Predsjednik NSKŽ naglasio je kako su u tijeku razgovori s nekoliko osoba koji su bili 
ili jesu aktivni nogometni vratari-golmani, koji bi obilazili klubove i održavali treninge s mlađim uzrastima 
vratara u klubovima. Zaključak je da isti trenutno ne posjeduju odgovarajuće licence trenera golmana te da im 
je skrenuta pozornost kako je raspisan Natječaj od strane Nogometne akademije HNS-a koji je u tijeku do 15. 
lipnja 2019. godine, te da se ako je ikako moguće na isti prijave kako bi završili edukaciju te dobili potrebite 
licence.  
 
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, pozvao da se pridruže manifestaciji Dan nogometa NSKŽ i 
utakmici finala Hrvatskog nogometnog kupa za područje Nogometnog saveza Karlovačke županije, te zaključio 
istu. 
 
Gotovo u 19,00 sati 
 
ZAPISNIK VODIO        PREDSJEDNIK NSKŽ 
Dražen Tuškan         Dario Mrzljak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
                                       47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5 

 
 

Broj: 137/2019. 
PRIJAVA  KLUBA  ZA  NATJECATELJSKU  2019/20.  GODINU 

 
Naziv  kluba     :    __________________________________________________________________ 
 
Mjesto :  ____________________________  Adresa  kluba  :  ________________________________   
 
E-mail adrese(dvije – obavezne za sve klubove):___________________________________________ 
 

 
Ime  i  prezime  OIB, te kontakt predsjednika  kluba _______________________________________ 
 
Ime  i  prezime OIB, te kontakt  tajnika  kluba     _______________________________________ 
 
 

BOJA OSNOVNA PRIČUVNA 

DRES   

GAĆICE   

ŠTUCNE   

 
PODACI  ZA  NATJECANJE  : 
 

Kategorija 
natjecatelja 

Godište Upisati selekciju koja  
će se natjecati 

SENIORI 
 

3 mlađa do 21 godine  
(01. 07. 1998. i mlađi) 

 

JUNIORI 
 

2001. – 2004.  
(15 godina ili 14 sa specijalističkim) 

 

PIONIRI 
 

2005. – 2006. 
(na terenu mogu biti 2 igrača 2004) 

 

MLAĐI  PIONIRI 
 

2006. – 2008. 
(i 2009. s navršenih 9 godina) 

 

LIMAĆI 
 

2009. – 2010. 
(i 2011. s navršenih 8 godina) 

 

KARLIĆI 
 

2011. – 2012. 
(i 2013. s navršenih 6 godina) 

 

 
Prijavu  ste  dužni  dostaviti u NSKŽ  najkasnije do 28. lipnja 2019.  
 
Za  NK  ______________________________      Potpis  i  pečat  _____________________________ 
                                                               (funkcija  u  klubu) 

 

 - 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 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
POVJERENIK ZA NATJECANJA      
U Karlovcu, 30. 04. 2019. 
Broj:  104/2019. 

N  A  P  U  T  A  K 
 

O PRAVU  NASTUPA  IGRAČA  NA  UTAKMICAMA  ŽNL  NSKŽ  2019/2020. 
 

 
 

KARLIĆI 

 

Na dan utakmice nisu mlađi od 6 godina života, a na dan 01. 07. 2019. godine nisu stariji 
od 8 godina i 6 mjeseci. (Rođeni iza 01. 01. 2011. g.) 
U selekcijama karlića mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe od  6 
godina života, a na dan 01. 07. 2019. godine nisu starije od  9  godina  i  6  
mjeseci. 
GODIŠTA: 2011., 2012., 2013. (navršenih 6 godina) 
 

 
 

LIMAČI 

 

Na dan utakmice nisu mlađi od  8 godina života, a na dan 01. 07. 2019. godine nisu 
stariji od  10  godina  i  6  mjeseci.(Rođeni iza 01. 01. 2009. g.) 
U selekcijama limaća mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe od  8 
godina života, a na dan 01. 07. 2019. godine nisu starije od  11  godina  i  6  
mjeseci. 
GODIŠTA: 2009., 2010., 2011. (navršenih 8 godina) 
U Zapisnik o utakmici mogu biti upisana 2 igrača s navršenih 7 godina! 
 

 
 

MLAĐI  PIONIRI 

 

Na dan utakmice nisu mlađi od  10  godina života, a na dan 01. 07. 2019. godine nisu 
stariji od  12  godina  i  6  mjeseci. .(Rođeni iza 01. 01. 2007.g.)  
U selekcijama mlađih pionira mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe 
od 9 godina života, a na dan 01. 08. 2019. godine nisu starije od  13  godina  i  6  
mjeseci. (Rođene iza  01. 01. 2006. g.) 
GODIŠTA: 2007., 2008., 2009., 2010. (navršenih 9 godina) 
 

 
PIONIRI 

 

Na dan utakmice nisu  mlađi od  12  godina života, a na dan 01. 07. 2019. godine 
nisu stariji od  14  godina  i  6  mjeseci. (Rođeni iza  01. 01. 2005.g.). U Zapisniku 
o utakmici mogu biti i dva igrača rođena 2004. godine. 
GODIŠTA:2004. (maksimalno dva), 2005., 2006., 2007. (navršenih 12 godina) 
 

 
 
 

JUNIORI 

 

Na dan utakmice nisu  mlađi od  15  godina života, a na dan 01. 07. 2019. godine 
nisu stariji od  18  godina  i  6  mjeseci. (Rođeni iza  01. 01. 2001.g.) 
Za juniore imaju pravo nastupa i igrači sa potvrđenim specijalističkim liječničkim 
pregledom, ako  na dan utakmice nisu  mlađi od  14  godina života 
GODIŠTA: 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. (navršenih 14 godina + specijalistički) 
 

 
 
 

SENIORI 

 

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. 1998.  godine  i  
kasnije.   



 

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
                                       47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5 

 
 

           
Karlovac, 11. lipnja 2019. 
Broj: 138/2019.         KLUBOVIMA NSKŽ 
 

O B A V I J E S T O PRIJELAZNOM ROKU IGRAČA 
  

Članak 7. 
4. Igrači amateri koji se natječu u isključivo amaterskim ligama, igrači amateri koji u natjecateljskoj godini u 
kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske 
godine, osim u razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja.  
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. 

Igrači amateri koji nakon postupka preregistracije ostanu nepreregistrirani i u toj natjecateljskoj godini nisu 
stariji od 16 godina mogu se registrirati i u razdoblju između 01. i 31. ožujka. 
 

Članak 8. 
5. 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. 
 

Članak 16. 
5) igrači starosne dobi od 6 do 10 godina, odnosno 18 godina (ako se registriraju za klub amaterskog stupnja 
natjecanja) koji su strani državljani (uključivši i državljane zemalja Europske unije) ili koji nemaju mjesto 
prebivališta u Republici Hrvatskoj ili su rođeni u inozemstvu, a imaju hrvatsko državljanstvo, mogu umjesto 
pisanog odobrenja nadležnog tijela HNS-a priložiti izjavu igrača uz potpis roditelja ili staratelja kojom potvrđuju 
da je to prva registracija igrača u nogometnoj organizaciji. 
 

Članak 17. 
7. Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je 
istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja, ukoliko ne postoje smetnje predviđene ovim 
Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS, klub je obvezan izdati igraču istupnicu. 
 

Članak 31. 
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.  
 
Sa štovanjem, 
       

               
 - 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 



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
- KOMISIJA ZA NATJECANJE - 
 

Z A P I S N I K broj 010/2019. 
 
Sjednica Komisije za natjecanje NSKŽ održana je 10. lipnja 2019. g. 
Dnevni red 
1. Rezultati parova HNK NSKŽ – finale (seniori) 
2. Rezultati parova HNK NSKŽ – 02. Kolo (juniori) 
 
1. REZULTATIPAROVA HNK NSKŽ – finale (seniori) 07. 06. 2019. 
 

Klc-Stadion BČČ „KARLOVAC 1919“ -  „DUGA RESA 1929“ 1 : 0 

 
3. RASPORED PAROVA HNK NSKŽ – 02. kolo (juniori) 08. 06. 2019.  
 

Josipdol „JOSIPDOL“ - „DOBRA“ (SP) 2 : 7 

Plaški „PLAŠKI“ - „OGULIN“ 5 : 3 – 2 : 2 

Duga Resa „DUGA RESA 1929“ - „VOJNIĆ '95“ 0 : 2 

Vojnić „PETROVA GORA“ - „SLUNJ“ ODGOĐENO 
Žakanje „CROATIA '78“ - „ILOVAC“ 2 : 7 

Donje Mekušje „KUPA“ - „KORANA“ 0 : 5 

Gornje Mekušje „VATROGASAC“ - „ZRINSKI OZALJ“ 0 : 8 

Rečica „MLADOST“ (R) - „KARLOVAC 1919“ ODGOĐENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINSKA KOMISIJA NSKŽ                                           
Karlovac, 10. 06. 2019. 
 

Broj :  06/2019 
 

 Sjednica Disciplinske komisije Nogometnog saveza Karlovačke županije održana je dana 10.  lipnja  
2019. godine u prostorijama NSKŽ. 
 

DNEVNI RED: 
1. Evidentiranje javnih opomena  
2. Evidentiranje isključenja 
3. Ostalo 

 

1. EVIDENTIRANJE JAVNIH OPOMENA: 
Na utakmici FINALA  HNK NSKŽ  -SENIORI-  odigrane dana 07. lipnja 2019. godine: 
1. Akumulirani žuti karton dobio  je:  

NK DUGA RESA 1929: BELAVIĆ Marko (4700796) 
 
Na utakmicama OSMINE  FINALA  HNK NSKŽ  -JUNIORI-  odigranih  dana 08. i 09. lipnja 2019. 

godine: 
1. Akumulirani žuti karton dobili  su:  

NK ILOVAC: Valentić Thomas (4704271), NK KORANA: Grginčić Mateo (4705021) i Polović Leonardo (4705018), 
NK KUPA: Peretić Filip (4704770), Sunarić Filip (4706563) i Golubić Fran (4705842) NK OGULIN: Velić Nikica 
(4705109), NK PLAŠKI: Crepulja Denis (4705540) i Jurić Tomislav (4706930), NK VOJNIĆ '95: Marjanović 
Kristijan (4704720). 
 

2. EVIDENTIRANJE ISKLJUČENJA: 
 

NK “DUGA RESA 1929”  - Duga Resa  
Igrač br. 9 STANKOVIĆ Dalibor (4702039),  na utakmici FINALA HNK NSKŽ –SENIORI - između NK Karlovac 
1919 i NK Duga Resa 1929 igrane dana 07.lipnja 2019.god., po završetku utakmice unoseći se u lice sucima 
obratio se riječima: "govna jedna, može vas biti sram". Time je počinio prekršaj iz članka 53 b) Disciplinskog 
pravilnika HNS-a, te mu se temeljem navedenog članka izriče kazna zabrane igranja na 2 (dvije) prvenstvene ili 
kup utakmice.  Kazna teče od 08. lipnja  2019. godine. 
 
NK “DUGA RESA 1929”  - Duga Resa  
Igrač br. 7 BENKOVIĆ Josip (4704499) isključen u 60.minuti na utakmici osmine finala HNK Juniori između NK 
Duga Resa 1929 i NK Vojnić '95 igrane dana 08.lipnja 2019. god, zbog dva žuta kartona (prvi u 57. min (preoštra 
igra) i drugi u 60. min (preoštra igra).  
Time je počinio prekršaj iz članka 50 Disciplinskog pravilnika HNS-a, te mu se temeljem navedenog članka izriče 
kazna zabrane igranja na 1 (jednoj) prvenstvenoj  ili kup utakmici.  
Kazna teče od 09. lipnja  2019. godine. 
 
OSTALO:  
- nema-- 

                                                                    
      Disciplinska komisija NSKŽ 

             PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                                 

     Igor Pavlačić v.r. 
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