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Odgovorna osoba za izdavanje: Tomislav Kuzman

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- IZVRŠNI ODBOR Broj: 256/2021
Karlovac, 09. prosinca 2021. godine
ZAPISNIK
SA 01 . SJEDNICE VIII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ: Dario Mrzljak (predsjednik), Željko Berislavić (dopredsjednik) i sljedeći
članovi IO: Igor Jelić, Dražen Frklić, Dalibor Turkalj, Igor Pavlačić, Igor Katušin i Ivan Sopčić.
Ostali nazočni: Tomislav Kuzman (Glavni tajnik NSKŽ) i Dražen Tuškan (tehnički tajnik NSKŽ)
01. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, osmog, održana je dana 08. prosinca
2021. godine (srijeda) u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, Trg Petra Zrinskog 5 u Karlovcu
s početkom u 18.00 sati, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
DNEVNI RED SJEDNICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituiranje IO NSKŽ - VIII. Saziva.
Razrješenje glavnog tajnika NSKŽ
Imenovanje glavnog tajnika NSKŽ za mandat 2021. – 2025.
Donošenje odluke o osobi ovlaštenoj za zastupanje NSKŽ
Informacija o ponudi tvrtke Mercury d.o.o. za poslovnu suradnju
Prijedlog kalendara natjecanja za proljeće 2022.
Usvajanje Cjenika usluga NSKŽ za 2022. godinu
Različito

AD 1

Predsjednik IO NSKŽ Dario Mrzljak otvorio je sjednicu, te pozdravio sve nazočne članove IO NSKŽ,
posebno je uputio riječi dobrodošlice novim članovima IO. Nakon uvodnih pozdravnih riječi, u kojima je
naglasio kako se odlučio za ovaj sastav suradnika u novom mandatu, a sve u cilju boljitka županijskog
nogometa. Također je naglasio kako je prošli IO napravio mnogo za nogomet, očekuje da će ovaj saziv nastaviti
tim putem pa i još bolje. Nakon toga predložio je gore navedeni dnevni red, kojeg su svi članovi zajedno s
materijalima za sjednicu dobili putem e-pošte kao i na sjednici. Kako nije bilo izmjena i dopuna isti je dao na
glasovanje, koji je jednoglasno prihvaćen.
AD2

Pod ovom točkom Predsjednik IO NSKŽ istaknuo je kako je sa starim sazivom Izvršnog odbora istekao i
četverogodišnji mandat Glavnom tajniku NSKŽ pa je tako na ovoj sjednici pod ovom točkom dao prijedlog da se
isti razriješi dužnosti.
Kako nije bilo dodatne rasprave po ovoj točki, isti prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD3

Pod ovom točkom Predsjednik IO NSKŽ dao je prijedlog da i u narednom mandatu od 2021. do 2025.
glavni tajnik NSKŽ bude Tomislav Kuzman, ističući kako nije do sada bilo niti zamjerki ni propusta na njegov
rad.
Kako nije bilo dodatne rasprave po ovoj točki, isti prijedlog je jednoglasno usvojen te je u ovom
mandatnom razdoblju Glavnim tajnikom NSKŽ imenovan Tomislav Kuzman.

AD4

Predsjednik IO NSKŽ je dao prijedlog da obzirom na obveze prema nadležnim institucijama imamo
obvezu u ovom novom mandatnom razdoblju imenovati i nove osobe za zastupanje Nogometnog saveza
Karlovačke županije za naredno razdoblje od četiri godine. Na skupštini je sukladno Statutu za osobu ovlaštenu
za zastupanje imenovan predsjednik NSKŽ, dok je druga osoba za zastupanje sukladno statutu glavni tajnik
NSKŽ.
Kako nije bilo dodatne rasprave po ovoj točki, isti prijedlog je jednoglasno usvojen te će u novom
mandatnom razdoblju od četiri godine, uz predsjednika Darija Mrzljaka, osoba ovlaštena za zastupanje biti i
Tomislav Kuzman.
AD5

Predsjednik IO NSKŽ upoznao je sve nazočne članove IO NSKŽ sa ponudom tvrtke Mercury iz Karlovca o
poslovno sponzorskoj suradnji s Nogometnim savezom Karlovačke županije. Ponuda se odnosi na sportsku
opremu, rekvizite za trening te lopte za trening i igru. Ponuda je osnova za daljnje razgovore i dogovore oko
možebitnog sklapanja Ugovora. Kroz raspravu, svi članovi imali su prilike pogledati lopte te je donesen
zaključak kako je kvaliteta ponuđenih lopti neupitna, te kako će se na sljedeći sastanak Izvršnog odbora pozvati
predstavnik tvrtke sa kojim će se dodatno porazgovarati o detaljima ponude. Isto tako na Plenumima klubova
će biti prezentirana ponuda, kako bi se nakon toga u dogovoru s klubovima donijela odluka.
AD6

Glavni tajnik prezentirao je prijedlog Kalendara natjecanja za sezonu proljeće 2022. u kojem je istaknuo
kako je prijedlog da nastavak natjecanja započinje 06. ožujka 2022. godine kada bi se odigrale utakmice 3. Kola
HNK seniori za područje NSKŽ. Nastavak prvenstvenih natjecanja kod seniora u 1. ŽNL NSKŽ započeo bi tjedan
dana kasnije, točnije 13. ožujka utakmicama 15. kola. Kod 2. ŽNL NSKŽ seniori obzirom na prijedloge klubova, a
zbog odustajanja od natjecanja dva kluba tijekom sezone jesen 2021. Povjerenik za natjecanje iznijet će svoj
prijedlog nastavka natjecanja obzirom na manji broj utakmica za igranje. Nastavak prvenstva kod mladeži
odredit će Povjerenik za natjecanja mladeži NSKŽ obzirom na veći broj neodigranih utakmica iz sezone jesen
2021. Sva natjecanja trebala bi završiti zaključno sa 05. lipnja, a utakmica finala HNK NSKŽ i Dan nogometa
održali bi se 10. lipnja 2022. godine.
AD7

Dnevnog reda donesena je Odluka da cjenik usluga NSKŽ za 2022. godinu po pitanju članarina i
pristojbi ostanu isti kao i proteklih godina. Preregistracija igrača za 2022. godinu se neće naplaćivati klubovima,
što je izravna je pomoć članicama NSKŽ u iznosu od oko 50.000,00 kuna.
AD8

Glavni tajnik NSKŽ upoznao je članove IO NSKŽ na skori Natječaj koji će biti raspisan od strane
Zajednice športova Karlovačke županije, gdje se očekuje određeni porast donacije Savezu u odnosu na proteklu
godinu, a također će se otvoriti stavka sufinanciranja školovanja trenera.
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 19,00 sati
ZAPISNIK VODIO
Dražen Tuškan

PREDSJEDNIK NSKŽ
Dario Mrzljak

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA

KALENDAR

NATJECANJA

DATUM

2022.

- SENIORI

SENIORI
KUP

06. 03.
13. 03.
20. 03.
27. 03.
03. 04.
10. 04.
18. 04. (PON)
24. 04.
01. 05.
08. 05.
11. 05.
15. 05.
22. 05.
29. 05.
05. 06.
10. 06.

PROLJEĆE

I
ŽNL

II
ŽNL

3.KOLO
15
16
17
18
19
20
21
22
23

12
13
14
15
16
17
18
19

POLUFINALE

24
25
26
27

20
21
22

Satnica

14,30
14,30
15,00
16,00
16,00
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,30
17,30
17,30
17,30
18,00

FINALE

NAPOMENA: U natjecanju 2. ŽNL NSKŽ moguća je korekcija Kalendara natjecanja, u čemu će klubovi biti
obaviješteni tijekom siječnja 2022. godine
Natjecanja mladeži započet će također početkom ožujka, 5. / 6. ožujka i 12. / 13. ožujka, odigravanjem
zaostalih utakmica iz jesenskog dijela, te zatim odigravanjem redovnih kola.

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KOMISIJA ZA REGISTRACIJE KLUBOVA I IGRAČA
Karlovac, 07.12.2021. godine
Temeljem Odluke Komisije za ovjeru registracija klubova i igrača HNS-a, od dana 30.11.2021.godine., Komisija
za registracije klubova i igrača NSKŽ, donosi sljedeću:

ODLUKU
o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama
1.
U 2022. godini preregistraciju svih igrača/ica, obvezni su obaviti svi klubovi u županijskom
nogometnom savezu Karlovac, tijelu ovlaštenom za registraciju klubova i igrača. Preregistracija se obavlja
putem elektronskog sustava „Comet“, a sukladno članku 15. Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Preregistracija koja se ne obavi u putem sustava „Comet“ ništavna je.
2.

Preregistracija igrača obavljat će se u sljedećem razdoblju:
a) za igračice Prve HMNLŽ, u razdoblju od 07. 01. (petak) do 03. 02. 2022. (četvrtak).
b) Druge HNLŽ, Treće HNL, Četvrte nogometne lige Središte Zagreb, te za igrače svih klubova županijskog
stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice, i veterani) u razdoblju od 18. 01. (utorak) do 28.
02. 2022. (ponedjeljak).

3.
Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji
prethodi prvom danu preregistracije, i to:
a) igrači pod ugovorima (stipendijski/profesionalni)
b) ustupljeni igrači u matičnom klubu i klubu u kojem je igrač ustupljen
c) igrači amateri - samo igrači koje klub želi preregistrirati.
4.

Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije.

5.
Svi igrači iz točke 3/c ove Odluke koje klub do posljednjeg dana utvrđenog za preregistraciju ne
preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba, te se mogu registrirati za bilo koji klub po
odredbama članka 34 stavka 1. točke 1. i članka 35 stavka 1. točke 10 u vezi s člankom 78. Pravilnika o statusu
igrača i registracijama, s tim da su obvezni u prijavi za registraciju, u rubrici „dosadašnji član“ upisati ime kluba
u kojem su bili registrirani do preregistracije, a u rubrici „napomena“ upisati „nije preregistriran“.
Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje ŽNS-a, obvezan je izvaditi brisovnicu.
Ako klub nakon isteka roka za preregistraciju ne preregistrira igrača iz točke 3/a ove Odluke (igrači s
ugovorom), nadležno tijelo za registraciju upozorit će klub da je obvezan obaviti preregistraciju. Ukoliko klub to
ne učini, nadležno tijelo za preregistraciju objavit će preregistraciju takvog igrača i podnijeti disciplinsku prijavu
protiv kluba.
Nadležno tijelo za registraciju ovlašteno je rješavati slučajeve iz točke 3/b i 3/c u produženom roku, koji ne
može biti duži od osam dana od zadnjeg dana određenog za preregistraciju.
6.
Nakon isteka roka za preregistraciju igrača, za klub mogu nastupati samo igrači koji su preregistrirani
po odredbama ove Odluke, kao i igrači koji su redovno registrirani tijekom razdoblja preregistracije i čije su
registracije objavljene u službenim zapisnicima izvršenih registracija i/ili glasilima nadležnog ŽNS i HNS-a.
Protiv kluba za kojeg nastupi igrač koji nije preregistriran i/ili nije objavljena njegova preregistracija, provest će
se disciplinski postupak i primijeniti će se natjecateljske sankcije sukladno Pravilniku o nogometnim
natjecanjima HNS-a.

7.
U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije
sljedeću dokumentaciju:
Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava, u dva primjerka (jedan primjerak
ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će sadržavati sljedeće
podatke:
- prezime i ime igrača,
- datum i mjesto rođenja,
- COMET ID igrača,
- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),
- osobni identifikacijski broj (OIB)
Popis igrača za preregistraciju iz ovog članka, treba biti ispisan iz COMET te u ime kluba potpisan od osobe
ovlaštena za zastupanje kluba.
Materijali za preregistraciju iz članka 7ove Odluke, trebaju biti ispisani iz COMET sustava i ovjereni od strane
kluba.
Pisane upute klubovima za provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u COMET sustavu te na web
stranici NSKŽ www.nskz.hr i HNS-a https://hns-cff.hr/hns/registracije/
8.
Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za provođenje
preregistracije, a koju će utvrditi Izvršni odbor NSKŽ. Brisovnica za ne preregistrirane igrače se izdaje uz
pristojbu čija je visina ranije utvrđena.
9.

Nakon zaprimanja predmeta preregistracije igrača, tijelo nadležno za registracije na sjednici:
a) pregledava materijal i uspoređuje dostavljene podatke sa svojim podacima, posebno obraćajući
pozornost na točno unošenje podatka o pravu nastupa igrača,
b) odlučuje da se ispravni predmeti preregistriraju, a nepotpuni ili neispravni odbiju i vrate klubu.
Sve odluke o izvršenoj preregistraciji ili odbijanju preregistracije, obvezno se zapisnički utvrđuju.
Odluke o odbijanju provođenja preregistracije dostavljaju se klubovima s pisanim obrazloženjem ili objavom u
službenom glasilu NSKŽ.

U postupku preregistracije u 2022.godini, neće se izdavati nove sportske iskaznice,
niti za jednu kategoriju preregistriranih igrača.
10.
Odluke o obavljenim preregistracijama objavljivat će se u službenom glasniku NSKŽ, te u službenim
zapisnicima o dnevno izvršenim registracijama i preregistracijama na web stranici NSKŽ, sukladno odredbama
Pravilnika o statusu igrača i registracijama.
Preregistracije se moraju objaviti najkasnije:
a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 03.02.2022. a igrače klubova iz točke 2/b ove Odluke
do 28.02.2022. godine.
11.
Klub ima pravo žalbe na neobavljenu preregistraciju u roku od osam dana od dana prijema ili objave
odluke. Žalba se podnosi žalbenom tijelu nadležnog ŽNS-a.
12.

Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasilu NSKŽ.

KOMISIJA ZA REGITRACIJE KLUBOVA I IGRAČA NSKŽ
Dražen TUŠKAN v.r.

Rokovi predaje dokumentacije
za preregistraciju
do 01. veljače 2022.
do 04. veljače 2022.
do 08. veljače 2022.
do 12. veljače 2022.

do 15. veljače 2022.
do 18. veljače 2022.

do 22. veljače 2022.

do 25. veljače 2022.

do 27. veljače 2022.

Nogometni

klub

NK „KARLOVAC 1919“ Karlovac
NK „DUGA RESA 1929“ Duga Resa
NK „SLUNJ“ Slunj
NK „CROATIA '78“ Žakanje
NK „OGULIN“ Ogulin
NK „VATROGASAC“ Gornje Mekušje
NK „ILOVAC“ Karlovac
NK „VOJNIĆ '95“ Vojnić
NK „DRAGANIĆ“ Draganići
NK „MLADOST“ Rečica
NK „BARILOVIĆ“ Barilović
NK „KORANA“ Karlovac
NK „ZRINSKI OZALJ“ Ozalj
NK „KUPA“ Donje Mekušje
HNK „PLAŠKI“ Plaški
NK „DOBRA“ Sveti Petar
NK „FRANKOPAN“ Brežani
NK „ŠIŠLJAVIĆ“ Šišljavić
NK „DOBRA“ Novigrad
NK „MREŽNICA“ Zvečaj
NK „PETROVA GORA“ Vojnić
NK „OŠTARIJE“ Oštarije
NK „CETINGRAD“ Cetingrad
ŽNK „4 RIJEKE“ Karlovac
NK „MOSTANJE“ Karlovac
ŠN „OGULIN“ Ogulin
NK „VOŠK“ Belavići
NK „VRLOVKA“ Kamanje
NK „JOSIPDOL“ Josipdol
NK „TUŠKANI“ Tuškani
NK „MOSTANJE“ Karlovac – veterani
NK „DUGA RESA“ Duga Resa – veterani
NK „ZRINSKI OZALJ“ Ozalj – veterani
NK „VOJNIĆ '95“ Vojnić – veterani
NK „SLUNJ“ Slunj – veterani
NK „OŠTARIJE“ Oštarije – veterani
NK „KARLOVAC 1919“ Karlovac – veterani

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5, Tajništvo:, fax: 047/615-520
e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr, mob: 099/7855-297
Žiro račun: 2400008-1190058284

Broj: 257/2021
Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije na 01. sjednici održanoj 09. prosinca 2021.
godine donio je odluku o novom cjeniku naknada za sve pristojbe, registracije, kotizacije, članarine,
športske tiskanice i ostalo.
ČLANARINE I PRISTOJBE
1

PRVA REGISTRACIJA IGRAČA

2

DRUGA REGISTRACIJA IGRAČA

3

PREREGISTRACIJA IGRAČA

4
5
6

IZDAVANJE DUPLIKATA SPORTSKE ISKAZNICE
PRISTOJBA ZA REGISTRACIJU NOG. IGRALIŠTA
ČLANARINA IGRAČA ZA GODINU (veterani i seniori)
ČLANARINA IGRAČA ZA GODINU (mladež)
ČLANARINA KLUBA I UDRUGE ZA GODINU
ČLANARINA ZA NATJECANJE POLUGODIŠNJA (seniori)

7
8
9
10
11
12
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ČLANARINA ZA NATJECANJA POLUGODIŠNJA (mladež)
PRISTOJBA NA ŽALBU U 1. STUPNJU
PRISTOJBA NA ŽALBU U 2. STUPNJU
ŽALBA IGRAČA AMATERA I AMATERSKIH DJELATNIKA 2. STUPANJ
ŽALBA NOGOMETNOG DJELATNIKA KOJI PRIMA MATERIJALNU
NAKNADU
ŽALBA SAVEZNOG NOGOMETNOG SUCA - 2. STUPANJ
ŽALBA REGIONALNOG NOG. SUCA - 2. STUPANJ
ŽALBA SUCA - 2. STUPANJ
ŽALBA KLUBA 1. – 4. HNL
ŽALBA KLUBA NSKŽ
SPECIJALISTIČKI PREGLED
REGISTRACIJA I RASKID UGOVORA
LICENCA TRENERA SENIORA
LICENCA TRENERA MLADEŽI
LICENCA SLUŽBENIH OSOBA
ČLANARINA TRENERA PREMA UDRUZI TRENERA
ČLANARINA SUCA I DELEGATA PREMA NSKŽ

MLADEŽ 10,00 kn
VETERANI I SENIORI 20,00 kn
MLADEŽ 20,00 kn
VETERANI I SENIORI 30,00 kn
MLADEŽ 0,00 kn
VETERANI I SENIORI 0,00 kn
30,00 kn
0,00 kn
20,00 kn
10,00 kn
200,00 kn
2. ŽNL 750,00 kn
1. ŽNL 1.000,00 kn
200,00 kn
200,00 kn
800,00 kn
100,00 kn
500,00 kn
1.000,00 kn
500,00 kn
250,00 kn
1.000,00 kn
500,00 kn
10,00 kn
20,00 kn
100,00 kn
50,00 kn
50,00 kn
100,00 kn
50,00 kn

BRISANJE IGRAČA NEAMATERA:
- igrač s ugovorom o profesionalnom igranju,
ugovorom o radu

2.000,00

- igrač s stipendijskim ugovorom
(starosne dobi više od 18 godina)

1.500,00

- igrač s stipendijskim ugovorom
(starosne dobi do 18 godina)

1.000,00

BRISANJE IGRAČA AMATERA:
- igrač starosne dobi do 12 godina

100,00

- igrač starosne dobi od 12 do 18 godina

120,00

- igrači stariji od 18 godine:
- I HNL, II HNL
- III HNL, I HMNL, I HŽNL
- 4. stupanj natjecanja
- II HMNL, II HŽNL, I ŽNL
- OSTALE LIGE

750,00
500,00
375,00
250,00
150,00

- potvrda da igrač nije preregistriran

300,00

- prijelaz igrača u drugi nacionalni savez

100,00

Županijski nogometni savez koji izdaje brisovnicu obavezan je upisati je li se brisovnica odnosi na
tuzemstvo ili inozemstvo.
Predsjednik NSKŽ
Dario Mrzljak

