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Za natjecateljsku sezonu Lige Veterana NSKŽ-a 2020./2021. prijavili su se slijededi klubovi: 
 

1. NK MOSTANJE  - Karlovac 
2. NK VOJNIĆ 95  - Vojnid 
3. VNK DUGA RESA - Duga Resa 
4. NK KARLOVAC 1919    -           Karlovac 
5. NK SLUNJ  - Slunj 
6. NK OGULIN                   -           Ogulin 

 
 

KALENDAR  NATJECANJA     JESEN   2020. - VETERANI 
 

DATUM 
 

KOLO STANICA 

14.09. - PONEDJELJAK 1 17,30 SATI 
21.09. - PONEDJELJAK 2 17,30 SATI 

28.09. - PONEDJELJAK 3 17,00 SATI 

05.10. - PONEDJELJAK 4 17,00 SATI 

12.10. - PONEDJELJAK 5 16,45 SATI 
19.10. - PONEDJELJAK 6 16,30 SATI  

26.10. - PONEDJELJAK 7 16,30 SATI  
 

 
 

Dana 31. kolovoza 2020. proveden je Plenum klubova lige veterana NSKŽ, na kojem je odlučeno da se 

krene u prvenstvo, sam zapisnik nalazi se u nastavku. 

Nakon Plenuma došla je prijava momčadi NK Ogulin pa su oni tako uvršteni u natjecanje kao 6 momčad. 

Posebnu pozornost tijekom jeseni obratiti na primjeni i provedbi svih epidemioloških mjera u cilju 

sprečavanja širenja CORONA virusa. 

Klubovi da su dužni prije početka prvenstva Registrirati igrače i upisati liječnički pregled preko ovlaštene 

osobe u COMET sustav, a utakmice sudi jedan sudac s liste sudaca komisije sudaca NSKŽ-a. 

 
 
 

Povjerenik za natjecanje lige veterana NSKŽ 
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Kolo: Mjesto: P a r : Nadnevak i datum 

 

1 
 

Karlovac-Mostanje: NK MOSTANJE - NK OGULIN Ponedjeljak 
14.09.2020. 
17,30 sati 

Vojnić: NK VOJNIĆ ’95 - NK SLUNJ 

Duga Resa: VNK DUGA RESA - NK KARLOVAC 1919  

 
Kolo: Mjesto: P a r : Nadnevak i datum 

 

2 
 

Ogulin: NK OGULIN - NK KARLOVAC 1919  Ponedjeljak 
21.09.2020. 
17,30 sati 

Slunj: NK SLUNJ - VNK DUGA RESA 

Karlovac-Mostanje: NK MOSTANJE - NK VOJNIĆ 95  

 
Kolo: Mjesto: P a r : Nadnevak i datum 

 

3 
 

Vojnić: NK VOJNIĆ ’95 - NK OGULIN Ponedjeljak 
28.09.2020. 
17,00 sati 

Duga Resa: VNK DUGA RESA  - NK MOSTANJE  

Karlovac BČČ: NK KARLOVAC 1919 - NK SLUNJ 

 
Kolo: Mjesto: P a r : Nadnevak i datum 

 

4 
 

Ogulin: NK OGULIN - NK SLUNJ Ponedjeljak 
05.10.2020. 
17,00 sati 

Karlovac-Mostanje: NK MOSTANJE - NK KARLOVAC 1919 

Vojnić: NK VOJNIĆ 95 - VNK DUGA RESA 

 
Kolo: Mjesto: P a r : Nadnevak i datum 

 

5 
 

Duga Resa: VNK DUGA RESA  - NK OGULIN Ponedjeljak 
12.10.2020. 
16,45 sati 

Karlovac BČČ: NK KARLOVAC 1919 - NK VOJNIĆ 95 

Slunj:  NK SLUNJ - NK MOSTANJE 

 
Kolo: Mjesto: P a r : Nadnevak i datum 

6 
Ogulin: NK OGULIN - NK MOSTANJE Ponedjeljak 

19.10.2020. 
16,30 sati 

Slunj: NK SLUNJ - NK VOJNIĆ 95 

Karlovac BČČ: NK KARLOVAC 1919 - VNK DUGA RESA  

 
Kolo: Mjesto: P a r : Nadnevak i datum 

 

7 
 

Karlovac BČČ: NK KARLOVAC 1919  - NK OGULIN Ponedjeljak 
26.10.2020. 
16,30 sati 

Duga Resa: VNK DUGA RESA  - NK SLUNJ 

Vojnić: NK VOJNIĆ 95  - NK MOSTANJE 

 
                                                                                           Povjerenik za natjecanje 

                                                                                           Nenad Stražanac, v.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ZAPISNIK 
 

Plenuma klubova Lige veterana Nogometnog saveza Karlovačke županije, održanog 31.08.2020. u 

Karlovcu, s početkom u 18.00 sati. 
 

PRISUTNI ČLANOVI: Tomislav Kuzman (Glavni Tajnik NSKŽ), Nenad Stražanac (povjerenik za 

natjecanje LV NSKŽ), Ivica Grgić (UNV Duga Resa i ispred Komisije sudaca NSKŽ), Zlatko Kos 

(predstavnik NK Slunj), Ivan Turković (predstavnik NK Karlovac 1919) 

OPRAVDALI IZOSTANAK: Pavo Kalem (NK Vojnić 95), Marijo Budinski (Mostanje) 
 

ZAPISNIČAR: Nenad Stražanac 

 

Plenum će voditi Nenad Stražanac, Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ. Pozdravlja prisutne. Daje riječ 

Glavnom Tajniku NSKŽ da se obrati nazočnima. 

Glavni Tajnik NSKŽ gosp Tomislav Kuzman obraća se nazočnima, uz riječi dobrodošlice uz iskazivanje 

zadovoljstva da su se predstavnici veterani okupili i da se nada da će donijeti odluku da se liga veterana 

nastavi. 

Povjerenik za natjecanje gosp Nenad Stražanac, opravdava izostanak predstavnika Vojnić 95 i Mostanja 

te obavještava kako su predstavnici oba kluba suglasni sa svim odlukama koje se  donesu na Plenumu. 

 

AD 1) Obraća se nazočnima i naglašava, kako je liga veterana prošle sezone brojala svega 4 momčadi, a 

da su veterani NK Karlovac 1919 izrazili želju da se priključe ligi što i potvrĎuje nazočni predstavnik NK 

Karlovac 1919 gosp Ivan Turković.  

Svi prisutni izrazili su želju da se već u jesen krene s novim natjecanjem s 5 klubova i u slučaju pojave još 

jedne momčadi da se ista pridruži ligi. 

Povjerenik za natjecanje, bilo je kontakta s predstavnicima Mladost Rečica i Frankopan Brežani da slože 

jednu momčad, no za sada nam to još nije uspjelo, a veterani Tuškana pokušali su se okupiti, ali ni oni 

nemaju dovoljan broj igrača kako bi formirali momčad. Još prošle sezone pokušavali su se okupiti 

veterani Dobra (Novigrad na Dobri), Mrežnica i Korana, ali  bezuspješno. Kad vidimo da se veterani 

Dobre (Sveti Petar) i Zrinski Ozalj natječu u drugim nogometnim savezima, kada bi uspjeli u narednom 

periodu bar nekog animirati i priključiti bilo bi odlično, pa bi već od sljedeće sezone imali jednu 

kvalitetnu veteransku ligu. Napominje kako su veterani Dobre prešli svi u NK Ogulin (preregistracijom 

igrača) pa možda oni odluče da se priključe ligi veterana.  

  

ODLUKA 

Usvojen je prijedlog da se krene s ligom veterana ove jeseni dana 14. rujna 2020. sa klubovima koji su 

trenutno aktivni s naznakom da ako naĎemo još jednu ekipu da se uključi u natjecanje. 

 

AD 2) Povjerenik za natjecanje daje na uvid Prijedlog Propozicija za natjecanje te traži da se usuglase 

članci s eventualnim izmjenama u odnosu na Propozicije iz prošle sezone. Nakon rasprave doneseni su 

zaključci i predlažu izmjene: 

- ligu veterana čini 5 momčadi (Slunj, Vojnić 95, UNV Duga Resa, Mostanje i Karlovac 1919) 

- razraditi članak vezano za poštivanje sprečavanja širenja CORONA virusa s naznakom na 

organizaciju utakmice klubova domaćina sukladno preporukama Stožera za Civilnu zaštitu i 

Odlukom NSKŽ „o provoĎenju svih epidemioloških mjera prije, tijekom i poslije utakmice“. 

- svi igrači registrirani u COMET sustavu i upisan liječnički pregled 

- voĎenje zapisnika u COMET sustavu, odrediti osobu ispred kluba koja će biti odgovorna za 

pisanje 

- tijekom jeseni odigrati minimalno 5 kola, ako vrijeme dozvoli i 7, a u proljeće nastaviti natjecanje 

(sveukupno - trokružno s ukupno 15 kola). 

- klub za natjecateljsku sezonu 2020.-2021. nema obveze plaćanja kotizacije za natjecanje prema 

NSKŽ (400+400 kn), a NSKŽ će podmiriti troškove prema Udruzi veterana   HNS-a (godišnje 

200,00 kn po klubu). Godišnju članarinu plača samo UNV Duga Resa u iznosu od 200,00 kn. 

- klub plača registraciju igrača i članarinu svakog igrača u iznosu od 20,00 kn po igraču 

- vezano za Disciplinski pravilnik - za igrača koji dobije direktan crveni karton – za koju 

disciplinski sudac izreče kaznu od jedne utakmice klub je obvezan uplatiti novčanu kaznu u 

iznosu od 50,00 kn (bilo je 100,00 kn), ostale novčane kazne nisu promijenjene 

 



ODLUKA 

Povjerenik za natjecanje ugradit će u sve predložene promjene i dostaviti IO NSKŽ na odobrenje te nakon 

odobrenja proslijediti svim klubovima. 

 

AD 3) RAZNO 

Glavni Tajnik NSKŽ preporuča i naglašava, što manje korištenja službenih prostorija i zadržavanja u 

istima, te provoĎenje pauze u poluvremenu na teren za igru a ne u svlačionicama. Otvorit će ligu veterana 

u COMET sustavu i NSKŽ će dati svu potporu za odigravanje lige veterana. 

Gosp Ivica Grgić ispred Komisije Nogometnih sudaca daje naglasak na poštivanje suca (jedan) i pomoć 

tijekom utakmice (koristit će i one mlaĎe), a on će sukladno mjestu odigravanja utakmice odreĎivati suce 

kako bi se maksimalno smanjili troškovi utakmice. Nema potrebe za dodatnim tenzijama i brojanju 

pogrešaka tijekom utakmice, jer je ovo liga rekreacije veterana gdje jedan čovjek zasigurno može 

pogriješiti, ali nema namjeru to i učiniti. 

Gosp Zlatko Kos ispred veterana Slunja, izražava zadovoljstvo nastavkom igranja lige veterana i kako mu 

je drago da je liga povećana za jednu momčad pa će i prvenstvo biti zanimljivije. 

Gosp Ivan Turković ispred veterana Karlovac 1919 naglašava i nada se da su veterani Karlovca 1919 

oformili dobru momčad s dobrom logistikom i da imaju punu potporu kluba te se nada da će 

uključivanjem Karlovca u ligu veterana potaknuti i ostale klubove da se priključe ili pak vrate u našu ligu. 

Zamoljava Povjerenika za natjecanje da prilikom ždrijebanja odredi suprotne brojeve Karlovca i Mostanja 

kako se u isto vrijeme ne bi u Karlovcu igrale dvije utakmice kad su domaćini.  
 

Povjerenik za natjecanje na kraju se zahvaljuje svim nazočnima na raspravi te će poduzeti sve da 

prvenstvo protekne regularno. Veterani su dio svakog kluba i traži da pridonesu svojim angažmanom u 

potpori rada svog kluba što kao treneri, članovi odbora ili pak simpatizeri. 
 

Plenum dovršen u 19.15 sati. 

Prilog: Prijedlog propozicija za natjecanje za sezonu 2020./2021. 

 

 

Zapisničar 

                                                                                                                        

Nenad Stražanac, s.r. 

                                 Povjerenik za natjecanje 

                                   Nenad Stražanac, s.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

PROPOZICIJE NATJECANJA 

LIGE VETERANA NSKŽ U SEZONI 2020./2021. 

 
Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Ligu veterana Nogometnog saveza Karlovačke Županije (LV NSKŽ), čine registrirani nogometni klubovi i 

registrirana udruženja nogometnih veterana sa područja Karlovačke Županije. 

  

Popis klubova Lige veterana za sezonu 2020./2021.  

 

1. NK „Mostanje“ – Mostanje, Karlovac  

2. NK „Vojnić-95“ –  Vojnić 

3. UNV „Duga Resa“ – Duga Resa  

4. NK „Karlovac 1919“ – Karlovac 

5.          NK „Slunj“ – Slunj 

6.          NK „Ogulin“ – Ogulin 

 

Članak 2. 

Natjecanje se provodi sukladno ovim Propozicijama, a za sve ono što nije obuhvaćeno ovim propozicijama vrijede 

službeni akti Hrvatskog nogometnog saveza (HNS-a) i Nogometnog saveza Karlovačke Županije (NSKŽ). 

Članak 3. 

Organizacijom i natjecanjem lige veterana rukovodi Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ, Komisije i organi 

(Disciplinski sudac, Povjerenik za suĎenje) predloženi i verificirani  od  strane  Izvršnog  odbora  Nogometnog  

saveza Karlovačke županije (IO NSKŽ) te nadležne komisije NSKŽ (Komisija za registraciju klubova i igrača kao i 

Komisija za žalbe). 

Članak 4. 

Prijave za natjecanje u sezoni 2020./2021. godine klubovi su obvezni dostaviti na vrijeme do najkasnije do početka 

Plenuma klubova LV NSKŽ kako bi Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ mogao na Plenumu odrediti Kalendar 

natjecanja za sljedeću natjecateljsku sezonu.  

Članak 5. 

Prvenstvene nogometne utakmice veterana igraju se na registriranim igralištima od strane Komisije za licenciranje 

NSKŽ, kao i uredno pripremljenim igralištima za odigravanje utakmice (pokošena trava, obilježene linije, mreže na 

golovima, zastavice…). 

Članak 6. 

Sustav i Kalendar natjecanja za sezonu 2020./2021. godinu predložit će Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ, a 

usvojit će Plenum klubova LV NSKŽ. 

Natjecanje Lige veterana  NSKŽ za sezonu 2020./2021. odvija se po trokružnom bod sustavom u tri dijela:  

prvi dio (sezona jesen 2020. - 5 kola i sezona proljeće 2021.  – 10 kola = ukupno  15 kola). 

Raspored odigravanja utakmica utvrĎen je izvlačenjem brojeva za svakog natjecatelja koje je obavljeno na sjednici 

Plenuma klubova i to predstavlja ključ za primjenu Bergerove tablice. 

Članak 7. 

Svi nogometni klubovi lige veterana kao i udruženja nogometnih veterana NSKŽ koji su se prijavili za natjecanje u 

LV NSKŽ (a ispunjavaju sve uvijete iz članaka 1. i 4. ovih Propozicija) obvezni su na vrijeme provesti registraciju 

igrača u NSKŽ i obaviti liječnički pregled kao bi isti imali pravo nastupa u natjecateljskoj sezoni 2020./2021. 

godine. 

Članak 8. 

Prvenstvene  nogometne  utakmice  LV  NSKŽ  odigravat  će  se  ponedjeljkom  (po  potrebi četvrtkom), ali 

moguće je i nekim drugim danom što ovisi o broju natjecateljskih klubova, sustavu natjecanja i Kalendaru 



natjecanja za sezonu jesen/proljeće 2020./2021. kao i mogućnosti dogovora dvaju klubova što će regulirati 

Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ u koordinaciji sa Povjerenikom za suĎenje.  

Utakmica traje 2 x 40 minuta, uz obvezan odmor na poluvremenu u trajanju od minimalno 10 minuta na igralištu.  

 

Organizacija utakmice i obveze klubova 

 

Članak 9. 

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije 

utakmice. Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na 

odgovornost zbog bilo kakvog incidenta, te može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS. 

Članak 10. 

Svaki klub domaćin obvezan je, sukladno usvojenom Kalendaru natjecanja prijaviti nadležnoj Policijskoj Upravi / 

Policijskoj Postaji, mjesto i vrijeme odigravanja svojih utakmica. 

Članak 11. 

Prije odigravanja prvenstvene utakmice domaćin je dužan uz igralište pripremiti: prostorije za gostujuće igrače i 

suce sa toplom vodom kao i osigurati osvježavajuće napitke za suca/e i gostujuću ekipu. 

Članak 12. 

Svi klubovi dužni su provoditi epidemiološke mjere, vezane za sprečavanje širenja virusa COVID-19 na svim 

nogometnim utakmicama. Uz prijavu nadležnoj policijskoj postaji 48 sati prije odigravanja iste i ovlastiti službenu 

osobu zaduženu za provoĎenje epidemioloških mjera i suradnju sa nadležnim službama (policija, civilna zaštita). 

Osigurati dezinfekcijska sredstva prije ulaska u svlačionice te na mjesta ulaska gledatelja. Voditi evidenciju 

prisutnih osoba na način da se na obrazac upisuju svi prisutni gledatelji na utakmici s imenom i prezimenom, te 

brojem telefona. 

Na vidno mjesto istaknuti upute za sprečavanje širenja virusa COVID-19. 

Provjetravati i dezinficirati sve službene prostorije. 

Tijekom presvlačenja igrača, obvezno nošenje zaštitne maske, a pauzu izmeĎu dva poluvremena provoditi van 

klupskih prostorija na otvorenom. 

Izbjegavati okupljanja nakon utakmice u cilju organizacije domjenaka i čašćenja suparničke momčadi.  

Sve osobe u sportskom objektu dužne su se minimalno zadržavati, odnosno onoliko koliko je to potrebno.   

Članak 13. 

Klubovi  su  dužni  prije  početka  natjecanja  prijaviti  i  potvrditi  sudjelovanje  za  natjecanje  u  ligi veterana 

(ispuniti i ovjeriti prijavu za natjecanje) prijaviti igralište na kojem će igrati svoje utakmice kao domaćin te prijaviti 

osnovnu i pričuvnu boju dresova u kojima će nastupiti na utakmicama. Istoga su se dužni striktno pridržavati.  

Ukoliko oba kluba prijave iste boje dresova kao domaćini, klub gost obvezan je nastupiti u drugoj boji dresova od 

domaćina, a kojem je to osnovna boja. 

Članak 14. 

Klub domaćin obvezan je osigurati osobu koja će izraditi zapisnik o utakmici u COMET sustavu. Isto tako osigurati 

osobu u svojstvu domaćina te dočekati gostujuću ekipu, suca i biti odgovorna za sva dogaĎanja tijekom odigravanja 

utakmice (od dolaska do odlaska svih sudionika utakmice).  

 

Utvrđivanje plasmana 

 

Članak 15. 

Klub koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po 1  (jedan) bod. 

Prvak lige veterana je klub koji na kraju sezone osvoji najviše bodova. 

Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje gol razlika izmeĎu danih i primljenih pogodaka. U slučaju iste gol 

razlike bolje mjesto na ljestvici zauzima momčad koja je postigla više pogodaka, a ako su postigle isti broj 

pogodaka dijele mjesto koje im pripada. 

Ako se radi o pobjedniku-prvaku natjecanja ili o mjestu koje osigurava nagrade na kraju prvenstva 1., 2., 3. mjesto 

u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrĎuje na osnovi dodatne ljestvice od rezultata koje su u 

meĎusobnim utakmicama postigli klubovi s jednakim brojem bodova. 

Ukoliko dvije ili više momčadi imaju isti broj bodova, redoslijed se odreĎuje prema važečim propisima HNS-a, što 

znači, ukoliko 2 momčadi imaju isti broj bodova, odlučuje razlika izmeĎu danih i primljenih pogodaka, a ako je i ta 

razlika ista odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima. 

Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman onda se odigravaju utakmice izmeĎu 

zainteresiranih klubova i to: 

►  (1) jedna utakmica po kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba, na neutralnom terenu, 

►  (3) tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, ako su u konkurenciji tri kluba, na neutralnom terenu, 



►  potrebit broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, ako su u kombinaciji četiri ili više klubova, na 

neutralnom terenu. 

Odluku o mjestu odigravanja utakmica (neutralni teren) donosi Povjerenik  za natjecanje LV NSKŽ, koji na kraju 

natjecanja proglašava pobjednika Lige veterana za istu sezonu. 

 

Igrači 

 

Članak 16. 

Prvenstvenu utakmicu mogu igrati samo igrači koji su registrirani od strane Komisije za registraciju klubova i 

igrača NSKŽ. Isti ne mogu biti registrirani niti nastupati za drugu seniorsku ekipu velikoga nogometa. Svi igrači su 

registrirani u jedinstvenom sustavu registriranih igrača COMET koji je povezan sa bazom podataka registriranih 

igrača Republike Hrvatske.  

Pravo nastupa u ligi veterana ima igrač koji ima 32 godine živote te će do 15. lipnja  sljedeće  godine  (kraja 

proljetnog prvenstva) napuniti 33 godine. Igrač se može registrirati za veteransku ekipu sukladno Pravilniku o 

statusu igrača i registracijama HNS-a koji je na snazi od lipnja 2016. godine.  

Igrači veterani mogu se prvi puta registrirati za veteranski klub/momčad 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 01. travnja do 14. lipnja. 

Članak 17. 

Za nastup na prvenstvenoj utakmici svaki igrač mora imati športsku iskaznicu (ispisanu u COMET sustavu). U 

slučaju  gubitka  športske  iskaznice  igrač  može  nastupiti  na  utakmici  uz  predočenje  osobnih dokumenata sa 

slikom (Osobna iskaznica, Putovnica) što će se evidentirati u zapisnik o utakmici. Isti igrač mora imati važeći 

liječnički pregled upisan u COMET sustav. U izuzetnim situacijama može nastupiti i na liječničku potvrdu, a da 

ista nije starija od 15 (petnaest) dana koju izdaje nadležni športski liječnik. Liječnički pregled vrijedi 6 (šest) 

mjeseci. Bez liječničkog pregleda igrač ne može nastupiti. Igrači koji su zaposleni, a nalaze se na bolovanju, na 

utakmicama LV NSKŽ nastupaju na vlastitu odgovornost. 

Članak 18. 

Na svim  službenim  utakmicama  svi  igrači  veterani  moraju  nastupiti  samo  u  kompletnoj propisanoj športskoj  

opremi  (dres,  športske  gaće,  štucne, kostobrani, kopačke  ili  tenisice).  Sudac utakmice neće dozvoliti nastup 

igraču, ako nema propisanu športsku opremu. 

Članak 19. 

Utakmica može započeti ako momčad ima najmanje 7 (sedam) igrača. Ukoliko jedna momčad za vrijeme utakmice 

ostane s manje od 7 (sedam) igrača a ne može u roku od 5 (pet) minuta nastupiti s minimalnim brojem igrača, sudac 

je dužan utakmicu prekinuti. 

 

Predstavnici klubova: 

 

Članak 20. 

Svi nogometni klubovi lige veterana dužni su odrediti voditelja/odgovornu osobu i dostaviti njegove osobne 

podatke (ime i prezime, broj telefona/mobitela, točnu adresu stanovanja, ako ima i e-mail adresu) Povjereniku za 

natjecanje LV NSKŽ kako bi se sa istom osobom moglo kontaktirati u bilo kojem slučaju, a ista osoba primala bi i 

Službene vijesti (Biltene) natjecanja LV NSKŽ na mail adresu ili mail adresu nogometnog kluba. 

 

Članak 20.a 

Svi klubovi obvezni su prije početka prvenstva dostaviti Povjereniku za natjecanje ime i prezime osobe (pisanim 

putem) koja će biti u svojstvu (voditelj ekipe) i koja će uz Službenu osobu – Predstavnik kluba (navedena u 

Zapisniku) i igrača navedenih u Zapisniku imati pravo sjediti na klupi za pričuvne igrače tijekom trajanja utakmice.  

 

Članak 20.b 

Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik kluba predaje domaćinu  sastav  

momčadi  i  športske  iskaznice  igrača  najkasnije 30 minuta  prije  početka  utakmice. Predstavnici klubova 

sudjeluju u utvrĎivanju istovjetnosti igrača, u upisivanju podataka u Zapisnik utakmice i potpisuju zapisnik o 

utakmici prije početka iste. 

Zapisnik 

 

Članak 21. 

Zapisnik utakmice piše domaćin uz nazočnost suca i gostujućeg predstavnika. Zapisnik sa svim traženim podacima 

(nastup igrača ekipe) mora se sastaviti prije početka utakmice (ime i prezime, broj šp. iskaznice), a završen nakon 



utakmice sa svim točnim podacima (rezultat, igrači, opomenuti i isključeni igrači, iznos podmirenih troškovi 

službenih osoba…) i obveznim potpisom svih službenih osoba (predstavnici ekipa, sudac). 

Svaka nogometna ekipa popis igrača za utakmicu mora predati zajedno sa športskim iskaznicama najmanje 30 

minuta prije početka odigravanja utakmice predstavniku domaćina. 

Napisani zapisnik obvezno pregledavaju voditelji ili predstavnici obiju ekipe prije utakmice, to je ujedno potvrda 

da su odgovorni za ispravnost podataka u Zapisniku. 

U Zapisnik o utakmici obvezno se slovima mora upisati ime i prezime predstavnika domaćina, predstavnika gostiju 

kao i suca, a svi vlastoručno potpisuju Zapisnik. 

Nakon završetka utakmice obvezno se mora u Zapisnik upisati jesu li domaćini podmirili troškove službenim 

osobama (ako nisu podmirili troškove upisati točan iznos dugovanja). 

Članak 21.a 

Zapisnik  se  piše  u COMET sustavu, a klubovi su voditi isključivo propisani zapisnik i ispisuje u  3  (tri)  

primjerka  (domaćinu,  gostu, Povjereniku za natjecanje). Ukoliko COMET ne radi Zapisnik se piše na računalu. 

Domaćin će neposredno nakon utakmice proslijediti zapisnik Povjereniku za natjecanje na njegovu mail adresu 

(ukoliko piše na računalu), mail adresa za slanje zapisnika e-poštom: nenostrazanac5@gmail.com. Sudac utakmice 

potpisani zapisnik će proslijediti Povjereniku za natjecanje LV NSKŽ najkasnije do 10,00 sati drugi dan nakon 

odigrane utakmice, osobno ili u poštanski sandučić NSKŽ, a rezultat iste javiti telefonski odmah netom nakon 

završene utakmice. Klubovi i suci utakmica iz udaljenijih mjesta (Slunj) ukoliko nije u mogućnosti dostaviti 

Zapisnike do 10,00 sati drugi dan, mogu kopije Zapisnika o utakmici dostaviti i e-mail poštom Povjereniku za 

natjecanje ili na adresu e-pošte ili fax- om u Tajništvo NSKŽ na broj 047/615-520 s tim da su dužni originale 

dostavit ne kasnije od 3 (tri) dana nakon završene utakmice. 

Članak 22. 

Igrač može više puta ulaziti i izlaziti u igru što je dozvoljeno ovim Propozicijama, a zamjena se provodi tijekom 

igre u trenutku kada je igra zaustavljena, ali se mogu provoditi i tzv. „leteće zamjene“ dok utakmica traje, kada 

igrač koji izlazi napusti teren za igru tek onda može uči zamjenski igrač (najavu naznačiti sucu utakmice). Isti igrač 

mora biti propisno odjeven. U slučaju da igrač uĎe na teren za igru, a da prije toga nije izašao igrač koji će biti 

zamijenjen, sudac utakmice će igru zaustaviti te opomenuti igrača koji je ušao u igru prije no što je suigrač napustio 

teren. 

Članak 23. 

Svi igrači koji su upisani prije utakmice u zapisnik (maksimalno 20) mogu na istoj i nastupiti. Na klupi za pričuvne 

igrače mogu biti samo službene osobe (službeni predstavnik kluba, prijavljeni voditelj/trener) i prijavljeni igrači 

koji su u Zapisniku.  

Članak 23.a 

Igrač ili službene osobe koje su isključeni tijekom utakmice ili su suspendirane od strane Disciplinskog suca NSKŽ 

(DS NSKŽ) u bilo kojoj kategoriji i razini natjecanja pod okriljem NSKŽ, a registrirani su kao igrači ili prijavljeni 

kao službene osobe u Ligi veterana NSKŽ, ne mogu sjediti na klupi za pričuvne igrače tijekom utakmice, niti 

unesene u Zapisnik o utakmici. 

Članak 24. 

Zakašnjelog suparnika se može čekati ½ sata, iznimno i duže, ako se sazna da je momčad na putu i ima opravdanih 

i objektivnih razloga ili problema oko dolaska, s naznakom da postoje svi uvjeti koji omogućavaju normalno 

odigravanje utakmice. 

Suci 

 

Članak 25. 

Sve prvenstvene utakmice sude suci (jedan sudac) članovi ZNS NSKŽ koje odreĎuje Povjerenik za suĎenje 

NSKŽ. U  slučaju  da  se  delegirani  sudac  ne  pojave,  a  predstavnici  domaćina  i  gosta sporazumno i u pisanom 

obliku imenuju osobu prije početka utakmice koja će istu i suditi. Povjerenik za suĎenje odreĎuje suca za suĎenje 

utakmice, a koji imaju  pravo na novčanu naknadu u iznosu 220,00 kn. 

Članak 25.a 

Domaćin je obvezan podmiriti sucima naknade za suĎenje i putne troškove sukladno propisima. Putni troškovi 

obračunavaju se sukladno propisanom jedinstvenom cjeniku HNS-a tj. NSKŽ.  

Članak 25.b 

Ukoliko domaćin podmiruje troškove suĎenja putem žiro računa obvezan je neposredno prije sljedeće utakmice ili 

ne kasnije od 14 dana (prije sljedeće utakmice kao domaćin) pokazati presliku uplatnice sucima utakmice u 

protivnom neće moći nastupiti. 

 



Članak 25.c 

Troškove isključenja na utakmici, sukladno odluci disciplinskog suca klub mora podmiriti u propisanom roku u 

protivnom klub neće moći nastupiti na sljedećoj utakmici i biti će suspendiran.  

Članak 26. 

Sudac koji se u obavljanju dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava, odnosno ne provodi zaključke, odluke ili  

upute nadležnih tijela, ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa u svezi 

nogometnog natjecanja, bit će predan na daljnje postupanje Povjereniku za suĎenje NSKŽ. 

Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je IO ZNS NSKŽ i Povjerenik za suĎenje. 

Sudac nije odgovoran za bilo koji oblik ozlijede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja 

imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo zbog neke odluke koju 

je donio u skladu s Pravilima nogometne igre u odnosu na normalni postupak potrebit radi održavanja, odigravanja 

i kontrole utakmice. 

Odgoda utakmice 

 

Članak 27. 

Ako se utakmica opravdano ne može odigrati u odreĎenom terminu, a suparnici su već došli na mjesto odigravanja, 

predstavnici/voditelji ekipa dogovorit će neki drugi termin odigravanja utakmice i to u pisanom obliku dostaviti 

Povjereniku za natjecanje LV NSKŽ koja isti potvrĎuje ili odreĎuje novi termin. 

Članak 28. 

Utakmica se može odgoditi samo ako za tu odgodu postoji opravdani i objektivni razlog. Klubovi se moraju 

dogovoriti i dostaviti pisanu suglasnost Povjereniku za natjecanje lige veterana minimalno 3 (tri) dana ranije od 

predviĎenog termina odigravanja utakmice te predložiti novi termin odigravanja utakmice. U protivnom ovome 

Povjerenik za natjecanje lige veterana neće smatrati opravdanost neodigravanja utakmice. Ako za odgodu utakmice 

nema opravdan razlog, ako se u pisanom obliku ne potvrdi suglasnost za odgodu utakmice obje ekipe i Povjerenik 

za natjecanje ne potvrdi odgodu iste, utakmica se mora odigrati u predviĎenom terminu kako je to propisano 

Kalendarom natjecanja, u protivnom ovome i nedolaska jedne ekipe ista će se registrirati sukladno članku 38. ovih 

Propozicija. 

Članak 29. 

Sve odgoĎene utakmice Lige veterana nogometnog saveza Karlovačke županije moraju se odigrati prije zadnjeg 

kola jesenjeg, odnosno najkasnije prije početka proljetnog dijela natjecanja Lige veterana nogometnog saveza 

Karlovačke županije u sezoni 2020./2021., osim ako Povjerenik za natjecanje Lige veterana ne odluči drugačije 

poradi opravdanih razloga.  

Kotizacija i članarine 

 

Članak 30. 

Klubovi veterani u natjecateljskoj sezoni 2020./2021. ne plačaju kotizaciju za natjecanje prema NSKŽ. 

 

Sukladno smjernicama za organizaciju Lige veterana HNS, Komisije za veteranski nogomet, kao članovi 

Udruge veterana HNS, NSKŽ će uplatiti Godišnju članarinu HNS-u (Udruga veterana) za natjecateljsku 

sezonu 2020./2021. godinu u ukupnom iznosu od 200,00 kn po klubu. 

 

Članak 31. 

Godišnja  članarina  klubova  prema  NSKŽ  iznosi 200,00  kn  godišnje,  a  plaćaju  je  samo Udruge nogometnih 

veterana Karlovačke županije na početku svake kalendarske/natjecateljske godine. 

Registrirani klubovi koji imaju i ostale selekcije pri NSKŽ članarinu nisu obvezni platiti NSKŽ. 

Članak 32. 

Prva registracija igrača plaća se 20,00 kn, a druga registracija 30,00 kn. Članarina za svakog pojedinog igrača 

prema NSKŽ za kalendarsku godinu iznosi 20,00 kn, koja se uplaćuje prilikom registracije igrača ili na početku 

kalendarske godine prije početka prvenstva. 

Registracija  igrača 

 

Članak 33. 

Registraciju igrača provodi Komisija za registraciju klubova i igrača NSKŽ. Za igrače za koje je predana 

kompletirana dokumentacija od ponedjeljka do četvrtka, isti će biti registrirani, a  pravo nastupa imaju narednu dan 

nakon registracije. 

Prilikom  provoĎenja registracije  klubovi  moraju  dostaviti  zahtjev  za  registraciju  (ovjeren  od nogometnog  

kluba),  dokument  na  kojem  se  nalazi  OIB,  presliku  domovnice  za  igrača a ostali dokumenti moraju biti 



kompletirani i pravilno ispunjeni (ispunjena športska iskaznica sa podacima sa nalijepljenom slikom i ovjerena od 

strane nogometnog kluba, a druga slika nalijepljena na obrascu „Prijava za registraciju“. 

U koliko igrač prelazi iz kluba u klub mora imati pravovaljanu istupnicu, a ako dolazi iz drugog saveza i urednu 

brisovnicu. 

Samo tako predani zahtjev i kompletna dokumentacija  uvjetovat  će  i  registraciju  igrača,  a  u protivnom isti se 

neće moći registrirati. 

Žalbe i prigovori, pohvale 

 

Članak 34. 

Svaka nogometna ekipa ima pravo žalbe na odigranu utakmicu ili na nastup igrača ne kasnije od 48 sati po 

završetku utakmice i dostaviti istu Povjereniku za natjecanje lige veterana NSKŽ. Uz predaju žalbe klub je dužan 

uplatiti taksu u iznosu od 150,00 kn. U koliko se žalba uvaži kao osnovana istom klubu će se isti iznos i vratiti, a u 

daljnjem tijeku će se provesti istraga prema odgovornima za nastali dogaĎaj te poduzeti daljnje mjere prema klubu 

ili pojedin/cu/cima. Na odluku u prvom stupnju, može se uputiti žalba u drugom stupnju, Komisiji za žalbe NSKŽ i 

pri tom je klub dužan uplati iznos od 250,00 kn. Odluka Komisije za žalbe je konačna. 

Članak 35. 

Ukoliko se ekipa ne žali na kaznu koju je izrekao Disciplinski sudac NSKŽ, ista stupa na snagu odmah i provest će 

se u cijelosti. 

Protiv odluke o prekršaju Disciplinskog suca NSKŽ može se podnijeti žalba tijelu drugog stupnja. Žalba se podnosi 

u roku osam dana od primitka Odluke. 

Izvanredno ublažavanje kazne: kada postoje nedvojbeni dokazi da je izrečena kazna postigla svoju odgojnu i  

sportsko-moralnu  svrhu  ili  kada  su  se  pojavile  nove  okolnosti  nastale  nakon pravomoćnosti odluke o kazni, 

Skupština Nogometnog saveza Karlovačke Županije može donijeti odluku o ublažavanju kazne ili oslobaĎanju 

daljeg izdržavanja kazne. Molba se izvanredno ublažavanje kazne ne može se uputiti ako nije isteklo više od 

polovine izrečene disciplinske kazne. 

Članak 36. 

Službeni predstavnik svake ekipe ima pravo prigovora na organizaciju utakmice, ponašanje službenih osoba ili 

pojedinaca. Ista zapažanja obvezno je u pisanom obliku i ovjerene od strane kluba, proslijediti Povjereniku za 

natjecanje lige veterana navodeći situaciju i točno imenovati pojedince koji su sudjelovali u istome. Isti prigovor ne 

upisivati u Zapisnik o utakmici već samo najaviti žalbu. Ista zapažanja predati u pisanom obliku najkasnije 48 sati 

po završetku utakmice. Povjerenik za natjecanje ista zapažanja će razmotriti, po potrebi zatražiti dodatna očitovanja 

i proslijediti nadležnim Komisijama na razmatranje i eventualno pokretanje disciplinskih postupaka protiv istih. Na 

svaki uloženi prigovor u najkraćem mogućem roku, biti će dostavljen i odgovor.  

Isto takoĎer, svaka ekipa ima pravo i pohvaliti organizaciju utakmice, službene osobe ili pojedince, takoĎer u 

pisanom obliku, a iste činjenice uzimat će se u obzir prilikom odreĎivanja tablice Fair Playa, dodjela priznanja i 

nagrada na kraju sezone. 

Članak 37. 

Ako na odigranu utakmicu nije uložena žalba i ne postoji razlog da se ista registrira po službenoj dužnosti (p.f.) ista 

utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom 48 sati nakon odigravanja iste. 

 

Prvak lige 

 

Članak 38. 

Prvak  nogometne  LV  NSKŽ  stječe  uvijete  za  sudjelovanje  na  završnom  turniru  u  velikom nogometu za 

prvaka Republike Hrvatske u organizaciji HNS-a, a predviĎen Kalendarom natjecanja i sukladno Propozicijama 

HNS-a natjecanja za istu kalendarsku godinu. Isto natjecanje provest će se rujan/listopad tekuće godine ili sukladno 

odlukama Komisije za veteranski nogomet IO HNS-a (trošak kotizacije za jednu momčad snosi NSKŽ). 

Prvak malonogometnog turnira za veterane u organizaciji NSKŽ stječe uvijete za sudjelovanje na završnom 

malonogometnom turniru za prvaka Hrvatske u organizaciji  HNS-a, a  predviĎen  Kalendarom  natjecanja  i  

sukladno  Propozicijama  HNS-a natjecanja za istu kalendarsku godinu. Isto natjecanje provodi se tijekom veljače-

ožujka naredne/tekuće godine.  

Članak 39. 

Pravo nastupa na malonogometnom turniru NSKŽ imaju pravo nastupa samo registrirani klubovi LV NSKŽ. U 

slučaju da se pojavi neparan broj klubova, Organizacijski odbor turnira može odobriti i nastup i ekipe koja nije 

registrirani klub, no isti ne bi imao pravo nastupa na državnom prvenstvu u slučaju ukupnog pobjednika turnira.  

Članak 39.a 

U slučaju neodigravanja malonogometnog turnira, pravo nastupa na završnom malonogometnom turniru za prvaka 

Hrvatske ima ekipa koja je nakon jesenjeg dijela tekuće sezone zauzela prvo mjesto. 



Članak 40. 

Prvak nogometne lige veterana NSKŽ za natjecateljsku sezonu 2020./2021. godinu, osvaja pobjednički pokal i 25 

medalja. Najboljem strijelcu lige dodjeljuju se prigodna statua.  

Podjela nagrada najuspješnijim ekipama i pojedincima vrši se na manifestaciji Dan nogometa NSKŽ (lipanj), a o 

točnom terminu Povjerenik će na vrijeme obavijestiti nagraĎene.  

 

Kaznene odredbe 

 

Članak 41. 

Za igrača kojeg je sudac utakmice isključio (dvije javne opomene) klub ne plača dodatnu novčanu kaznu. Tada će 

Disciplinski sudac izriče kaznu (suspenziju) u trajanju od jedne utakmice.  

Za igrača (direktan crveni karton – za koju Disciplinski sudac izreče kaznu od jedne utakmice) klub je obvezan 

uplatiti novčanu kaznu u iznos od 50,00 kn (zaključno do prve sljedeće utakmice). 

Za igrača (direktni crveni karton – za koju Disciplinski sudac izreče kaznu 2-5 utakmice), klub je obvezan uplatiti 

novčanu kaznu u iznosu od 200,00 kn (zaključno do prve sljedeće utakmice). 

Za igrača (direktni crveni karton – za koju Disciplinski sudac izreče kaznu 6 i više utakmica), klub je obvezan 

uplatiti novčanu kaznu u iznosu od 300,00 kn (zaključno do prve sljedeće utakmice). 

U slučaju fizičkog napada na suce, službene osobe ili izazivanja prekida utakmice pojedinac može biti kažnjen 

zabranom nastupa od 6 mjeseci pa sve do potpune zabrane igranja u LV NSKŽ, a o istoj odluci biti će obaviještena 

nadležna tijela NSKŽ-a i HNS-a, klub je obvezan uplatiti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kn.  
 

Ako sudac utakmice prijavi (odstrani) zbog nedoličnog ponašanja službenog predstavnika kluba ili voditelja, klub 

će biti kažnjen ovisno o tome zbog čega je isti odstranjen (Opomenom, Ukorom) i novčanom kaznom od 100,00 

kn). Klub je obvezan uplatiti novčanu kaznu u iznosu od 100,00 kn (zaključno do prve sljedeće utakmice). 

 

Za isključenog igrača, službenog predstavnika kluba i voditelja odmah nastupa suspenzija, a Disciplinski sudac 

odredit će im kaznu ovisno o težini prekršaja koju su učinili. U slučaju da se radi o težem disciplinskom prekršaju 

pravila nogometne igre Povjerenik za natjecanje i Disciplinski sudac može zatražiti i dodatna očitovanja od suca, 

odgovornih osoba/predstavnika klubova kao i od igrača. 

Klub čiji je igrač isključen ili sami igrač obvezan je kaznu platiti neposredno nakon utakmice ili neposredno do 

prvog sljedećeg nastupa u protivnom ovome klub neće moći nastupiti u sljedećoj utakmici.  

Članak 41.a 

Ako igrač u tijeku jedne natjecateljske godine dobije tri javne opomene (žute kartone), automatski nema pravo 

nastupa na prvoj sljedećoj službenoj utakmici. 

Članak 42. 

Klub koji se iz neopravdanih razloga ne pojavi na nogometnom terenu u terminu odreĎenom za odigravanje 

utakmice kaznit će se prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, oduzimanjem (-1) jednog boda, u 

ponovljenom slučaju oduzimanjem (-2) dva boda te novčanom kaznom do 300,00 kuna te se utakmica registrira 3:0  

p.f. u korist suparničke ekipe. 

Članak 43. 

Ako za odgodu utakmice nema opravdan razlog, ako se pismeno ne potvrdi suglasnost za odgodu utakmice i 

Povjerenik za natjecanje ne potvrdi odgodu iste, utakmica se mora odigrati u predviĎenom terminu kako je to 

propisano Kalendarom natjecanja.  

Članak 44. 

Ako za klub na utakmici nastupi igrač koji nije imao pravo nastupa na toj utakmici, klub i igrač biti će kažnjen 

sukladno Disciplinskom pravilniku HNS-a. 

Članak 45. 

Klub koji iz neopravdanih razloga ne odigra 3 (tri) prvenstvene utakmice u tijeku natjecateljske sezone kaznit će se 

prema  Disciplinskog pravilniku  HNS-a, isključenjem iz Lige veterana. 

Isti klub neće moći nastupiti niti u sljedećoj niti bilo kojoj drugoj natjecateljskoj sezoni ukoliko ne podmiri sve 

zaostale troškove iz prethodnih sezona. 

 

 



Članak 46. 

Za tumačenje ovih propozicija nadležan je IO NSKŽ-e, a u vremenu izmeĎu dviju sjednica Povjerenik za 

natjecanje Lige veterana NSKŽ. 

Članak 47. 

Propozicije stupaju na snagu danom objave u Službenim vijestima (Glasniku) Lige veterana NSKŽ-e, odobrene i 

ovjerene od strane IO NSKŽ  i vrijede za natjecateljsku sezonu 2020./2021. 

 
U Karlovcu; 3. rujna 2020.  

 

 

Povjerenik za natjecanje Lige veterana NSKŽ:                                                                    Predsjednik NSKŽ: 

                     Nenad Stražanac s.r.                                                                                                Dario Mrzljak s.r. 

 

 

Glavni Tajnik NSKŽ: Tomislav Kuzman, tel: 099/785 5297  

Povjerenik za natjecanje: Nenad Stražanac, tel: 091/536 4536 

Povjerenik za suĎenje: Dražen Pavlešić, tel: 098/185 7999 

Disciplinski sudac: Bruno Furač, tel: 099/2177881 

 


