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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
                Izvršni  odbor 
 
Broj : 194 / 2013. 
Karlovac, 16. 07. 2013. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

sa 36. sjednice Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije petog saziva, održane 15. srpnja 2013. 
godine u 18,30 sati u prostorijama NSKŽ, Trg Petra Zrinskog 5.  
Sudjelovali članovi Izvršnog odbora NSKŽ : Neven Šprajcer (predsjednik) Bruno Furač (dopredsjednik), Damir Šalov 
(dopredsjednik), Zlatko Sentigar, Krešimir Perković, Boris Plemić i Željko Berislavić. 
Odsutni: Ranko Bastaja, Tugomir Majdak, Zdravko Paušić i Dario Mrzljak.  
Ostali nazočni: glavni tajnik NSKŽ Tomislav Kuzman, Povjerenik za natjecanja mladeži Stjepan Benčić, Povjerenik za 
suđenje Danijel Tomačić i Instruktor nogometa Vjekoslav Kovačić 

 
Sjednicu je otvorio Predsjednik Neven Šprajcer, pozdravio nazočne te predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.  

 
1. Usvajanje zapisnika 35. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ 
2.Rasprava po izvješćima i usvajanje istih: 

a) Povjerenika za natjecanja 
b) Disciplinskog suca 
c) Natjecateljske komisije 
d) Komisije za registraciju igrača i klubova 
e) Povjerenika za suđenje 
f) Disciplinske komisije 
g) Povjerenika Lige veterana NSKŽ 

3. Informacija o provedbi kampa mladeži Sveti Martin na Muri 
4. Izvješće o radu instruktora nogometa za razdoblje siječanj – lipanj 2013. 
5.Donošenje odluke o klubovima sudionicima 1. i 2. ŽNL u sezoni 2013/2014.  
a) prijedlog izmjena i dopuna Propozicija natjecanja 1. ŽNL te mladeži 
6. Donošenje odluke o sustavu natjecanja u sezoni 2014/2015. 
7. Prijedlog kalendara natjecanja za sezonu 2013/2014. 
8. Imenovanje osoba za provedbu natjecanja u sezoni 2013/2014. 
9. Donošenje odluke o održavanju Plenuma 1. i 2. ŽNL 
10. Donošenje odluke o visini kotizacije natjecanja u sezoni 2013/2014. 
11.  Donošenje odluke o iznosu pristojbi licenci za službene osobe 
12. Izvješće o organizaciji 4. međunarodnog turnira „Branko Čavlović Čavlek“ 
13. Razno 
 

Točka  1. 
 
Predsjednik je dao na raspravu Zapisnik sa 35. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ. Kako nije bilo primjedbi, dao ga  je na 
glasovanje te je isti jednoglasno usvojen.  
 
Točka 2. 
 
a)Povjerenik za natjecanja Tomislav Kuzman istaknuo je da su veći problemi nastali pred početak proljetnog dijela 
sezone, s obzirom na vremenske neprilike te dugotrajan snježni pokrivač koji se zadržao na terenima. Mijenjan je 
kalendar natjecanja, a početak natjecanja u svim ligama je pomican, tako da su 23/24.03.2013. odigrane samo tri 
utakmice I ŽNL-seniori, a sve utakmice raspoređe za vikend 30.03./01.04.2013. su odgođene. Posebno je istaknuo 
probleme u 2. ŽNL gdje je zbog napada na suce došlo do prekida nekoliko utakmica te smatra da svi sportski djelatnici, 
kao i sudionici utakmica trebaju raditi na otklanjanju tih anomalija. 
Povjerenik za natjecanja mladeži Stjepan Benčić također je istakmuo probleme koji su nastali zbog potrebe pomicanja 
termina odigravanja utakmica.  Što se tiče nedolazaka na utakmice na početku prvenstva nije bilo problema već je do 
nedolazaka, pogotovo u natjecanjima mladeži, došlo u svibnju, zbog vjerskih i školskih obveza. Treba istaknuti da je taj 
problem bio izraženiji kod klubova koji su slabije organizirani te imaju ekipe mladež pro forme. I g. Benčić je kao 
problem istaknuo dva prekida utakmica, a posebno je zabrinjavajući napad igrača pionira na suca utakmice. 
 
b) Prema dobivenom izvješću disciplinskog suca zabrinjava nešportsko ponašanje trenera na utakmicama od kojih se 
očekuje korektno ponašanje prema svim sudionicima na igralištu i smirivanje eventualnih tenzija kako bi  olakšali 
sucima i svojim igračima da utakmica protekne u fer igri. Nažalost takvim njihovim primjerom idu i službeni predstavnici 
klubova.Novčane kazne kazne klubovima u ukupnom iznosu od  27 tisuća kuna odnose se na  dobivanje 5 ili više javnih 
opomena na jednoj utakmici, neopravdane nedolaske na odigravanje prvenstvenih utakmica, a bilo je i nekoliko 
„švercanja“ igrača u kategoriji mladeži, te nastupanje na utakmici sa manje od propisanog broja igrača. 
 
c) Natjecateljska komisija bila je zadužena za provedbu kup natjecanja. Kod seniora je odigrano 3. kolo, polufinale i 
finale (pobjednik NK Ogulin), dok su kod juniora odigrana 2 kola. Istaknuto je da je juniorsko kup natjecanje u prva dva 
kola odigrano na regionalnoj bazi, radi smanjenja troškova klubovima, što se pokazalo kao pozitivna stvar, s obzirom da 



nije bilo odustajanja, kao što se znalo događati ranijih godina. Kod seniora su također problem stvarali vremenske 
uvjeti, radi čega je došlo do promjena u kalendaru natjecanja. 
 
d) Izvješće Komisije za registraciju igrača i klubova podnio je g. Tomislav Kuzman, te ukratko nazočni brojčano 
pokazao koliko je registracija igrača obavljeno tijekom proljeća 2013. 
 
e) Povjerenik za suđenje Danijel Tomačić je suđenje na utakmicama iskazao kao vrlo dobro. Negativnih ocjena tijekom 
proljeća nije bilo, dok je u prvom dijelu sezone bila jedna negativna ocjena (g. Klasan). Podsjetio je da je pred sezone 
došlo do odljeva starijih sudaca, pa su spontano mladi suci dobili više prilike za suđenje. Samim time desetak sudaca 
za steklo mogućnost dobivanja više kategorije, a prema osobnom viđenju smatra da je nekoliko novih sudaca pokazalo 
talent i ozbiljnost. Bez obzira na brojne odgode utakmica, nije se dogodio niti jedan slučaj da netko od delegiranih 
sudaca ne dođe na utakmicu. 
 
f) Disciplinska komisija je pod svojom ingerencijom imala kup natjecanja, gdje nisu zabilježeni incidenti, a posebno je 
naglašeno da su rješavana dva slučaja – jedan radi nepravilne registracije igrača (Dejan Radonjić) te jedan gdje je 
došlo do prijave sportskog djelatnika (Denis Šipuš). 
 
g)Povjerenik Lige veterana NSKŽ susretao se s identičnim problemima kao i ostali povjerenici natjecanja, s to su 
vremenske neprilike. Zbog toga je i kod veterana došlo do pomicanja termina odigravanja utakmica, a inače u 
proljetnom dijelu natjecanja je za odraditi više kola nego u jesen (jesen 9, proljeće 13). Ipak, uz sve probleme i 
poteškoće (vremenski uvjeti, igranje utakmica radnim danima) prvenstvo je uspješno odrađeno i završeno. 
 
U raspravi po izvješčima g. Furač je naglasio da ubuduće treba Izvršnom odboru dostaviti detaljnije izvješće o kaznama 
koje su izrečene radi prekida utakmica. Također je kazao kako se govori da je suđenje vrlo dobro, a nikad I.O. nije 
dobio povratnu informaciju tko je kriv za prekide utakmica, te da Komisija nogoemtnih sudaca nikad nije dostavila 
podatke je li kažnjen i pokoji sudac radi svog suđenja ili jesu li i oni krivi za incidente koji su se događali na utakmicama. 
Također traži da se ubuduće u izvješćima dostavljaju konkretna imena ukoliko dolazi do disciplinskih mjera prema 
sucima, delegatima, službenim osobama ili sportskim djelatnicima. 
 
Nakon provedene rasprave sva izvješća su jednoglasno prihvaćena. 
 
Točka 3.  
 
Instruktor nogometa Vjekoslav Kovačić izvijestio je o provedbi kampa mladeži Sveti Martin na Muri za igrače rođene 
2000. i 2001. godine. Ukupno je u kampu sudjelovalo oko 350 igrača i 50 trenera, dok su iz NSKŽ sudjelovala 40 igrača 
te treneri Vjekoslav Kovačić, Đuro Batinić, Karlo Luketić, Krunoslav Kišpatić i Marin Pavković (trošak smještaja trenera 
podmirioo je NSKŽ). U kampu su odrađeni treninzi i utakmice, te su obavljena testiranja svih igrača. Premda smo 
prema testiranjima bili među slabijima, ipak je zabilježeno da bi pet, šest igrača uz dobar i kvalitetan rad te adekvatno 
praćenje mogli postati kvalitetni nogometaši u budućnosti. 
 
Točka 4. 
 
Instruktor nogometa Vjekoslav Kovačić izvjestio je nazočne o aktivnostima tijekom prve polovice godine. Svoj rad je 
bazirao u tri segmenta – stručni i selektivni proces, treninge po klubovima te praćenje utakmica, kao i u ostalim 
aktivnostima Središta Zagreb te klubova NSKŽ. Svoj rad bazirao je na obilasku klubova, praćenju utakmica redovitog 
prvenstva mladeži, kao i pokaznim treninzima po klubovima. Isto tako održan je kamp u Selcu gdje su odigrane 
prijateljske utakmice te održano nekoliko treninga. U stručno-selektivnom procesu nakon odigranih utakmica s 
odgovarajućim selekcijama drugih županija (Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka i Sisačko-moslavačka 
županija) ukupno 11 igrača je izabrano u širu selekciju 5 županija. Kod 1999. godišta to su bili igrači Tin Vukmanić, Filip 
Mamić, Luka Vinski, Anton Časni i Nikola Krajinović, a u 2000. godištu Luka Basar, Luka Jerković, Patrik Magdić, 
Dražen Oršulić, Leonardo Polović i Roko Prpić. 
Izvješće instruktora nogometa jednoglasno je usvojeno. 
 
Točka 5. 
 
Glavni tajnik izvijestio je kako je temeljem postignutih rezultata, a sukladno Propozicijama, NK Karlovac 1919 ostvario 
plasman u 3. HNL Središte, dok iz 1. ŽNL kao posljednjeplasirani klub ispada NK Mladost iz Rečice. Plasman u viši 
rang, kako bi 1. ŽNL brojila 14 klubova, ostvarili su NK Vojnić '95 i NK Oštarije. Međutim, s obzirom na probleme sa 
selekcijom mlađih pionira, te nemogućnošću formiranja treće selekcije mladeži, iz NK Oštarija su prije sjednice I.O. 
uputili dopis kako odustaju od sudjelovanaj u 1. ŽNL. Kako se u sustavu licenciranja niti jedan drugi klub nije prijavio za 
sudjelovanje u 1. ŽNL, predloženo je I.O. da 1. ŽNL broji 13 klubova, dok bi 2. ŽNL imala 12 klubova, uz opasku da su 
iz NK Šišljavić najavili da još uvijek nije sigurno hoće li sudjelovati u natjecanju u sezoni 2013/2014.  
 
Kod selekcija mladeži još se prikupljaju prijave, tako da bi do kraja tjedna trebali biti poznati sudionici natjecanja u 
pojedinim ligama, s tim da bi prema najavama iz klubova broj selekcija mladeži u natjecanju trebao biti veći nego 
sezonu ranije, što je pohvaljeno te se članovi I.O. nadaju da će, bez obzira na sve manji broj djece općenito, kao i broj 
djece koje se bave nogometom, ova najava biti ostvarena. 
 
 
 



 
Samim time sudionici natjecanja kod seniora bi bili sljedeći:  
 
1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA   2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 
1. CROATIA '78 Žakanje     1. CETINGRAD Cetingrad 
2. DOBRA Sveti Petar     2. DOBRA Novigrad 
3. DRAGANIĆ Draganići      3. FRANKOPAN Brežani 
4. DUGA RESA 1929 Duga Resa    4. JOSIPDOL Josipdol 
5. ILOVAC Karlovac     5. KRNJAK Krnjak 
6. KORANA Karlovac     6. KUPA Donje Mekušje 
7. MOSTANJE ALL Karlovac    7. MLADOST Rečica 
8. OGULIN Ogulin     8. MLADOST Zagorje Ogulinsko 
9. SLUNJ Slunj      9. MREŽNICA Zvečaj 
10. VATROGASAC Gornje Mekušje   10. OŠTARIJE Oštarije 
11. VOJNIĆ '95 Vojnić     11. PETROVA GORA Vojnić 
12. VRLOVKA Kamanje     12. ŠIŠLJAVIĆ Šišljavić 
13. ZRINSKI OZALJ Ozalj 
 
Pregledom stanja broja registriranih igrača u COMET sustavu utvrđeno je da kod pojedinih klubova postoji manje od 
minimalnog broja potrebnih igrača po selekciji (15), te se tim klubovima daje rok do 31. srpnja da registriraju dostatan 
broj igrača, kako ne bi izgubili licencu za sudjelovanje u natjecanju 1. ŽNL. 
 
Uz ovu opasku, jednoglasno je usvojen popis klubova za natjecanje u 1. i 2. ŽNL u sezoni 2013/2014. 
 
a) Nakon provedene rasprave, a temeljem sačinjenog prijedloga, usvojene su sljedeće dopune Propozicija natjecanja 1. 
ŽNL za sezonu 2013/2014: 
U članku 7. dodaje se tekst: 
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku službu (liječnik ili fizioterapeut) koji 
mora biti na igralištu 15 minuta prije početka utakmice. 
Liječnik ili fizioterapeut mora imati odgovarajuću licencu izdanu od tajništva NSKŽ. Ukoliko se u zakazano vrijeme na 
utakmici ne pojavi licencirani liječnik ili fizioterapeut, a klub domaćin je učinio sve kako bi zadovoljio ovu odredbu 
Propozicija natjecanja, delegat susreta će dozvoliti da se utakmica odigra, a taj događaj unijeti u svoje zapažanje u 
Zapisnik o utakmici. 
 
Također su doneseni prijedlozi vezani za izmjene u Propozicijama natjecanja u sezoni 2014/2015: 
 
I) Klubovi I ŽNL obvezni su utakmicu zapoceti s najmanje 3 (tri) igraca starosti do 21 godine.  
II) Kod juniora se ukida mogu prijave tri starija igrača u zapisnik 
III) Kod pionira će se godišta uskladiti zajedno s Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a, uz mogućnost da na 
terenu budu tri igrača starijeg godišta. 
 
Ovi prijedlozi jednoglasno su usvojeni te se upućuju Plenumu klubova. 
 
Točka 6. 
 
Nakon iznesenog prijedloga, jednoglasno je usvojeno da u natjecateljskoj sezoni 2014/15 I ŽNL-NSKŽ će imati 
maksimalno 10 klubova sudionika, ovisno o ispunjenju uvjeta sustava licenciranja. U I ŽNL mogu ući samo klubovi koji 
su dobili licencu za igranje u I ŽNL za sezonu 2014/15. 
 
Točka 7. 
 
Glavni tajnik iznio je prijedlog po kojem bi 1. ŽNL započela 25. kolovoza, a tjedan dana kasnije startalo bi natjecanje 2. 
ŽNL te svih liga mladeži. Tijekom jeseni bi bila odigrana dva kola Županijskog nogometnog kupa (18. kolovoza i 18. 
rujna) te završnica kup natjecanja juniora.  
Prijedlog kalendara natjecanja je jednoglasno usvojen te se upućuje na Plenum klubova. 
 
Točka 8. 
 
Za osobe zadužene za provedbu natjecanja u sezoni 2013/2014. predloženi su: 
a) Povjerenik za natjecanja  Tomislav Kuzman 
b) Povjerenik za natjecanja mladeži Stjepan Benčić 
c) Disciplinski sudac   Dragan Kolić 
d) Povjerenik Lige veterana  Dražen Tuškan 
 
Jednoglasno je odlučeno da se izabere novi Disciplinski sudac, s obzirom da je intencija uvođenja mlađih osoba u rad 
komisija NSKŽ. Nakon više iznesenih prijedloga, odlučeno je da novi Disciplinski sudac bude g. Dragan Kolić. Ujedno je 
I.O. NSKŽ uputio zahvalu g. Nikoli Planincu, dosadašnjem Disciplinskom sucu, na predanom i primjerenom radu u 
nogometu te u radu u strukturama NSKŽ. 
 



U raspravi oko izbora Povjerenika za suđenje je g. Bruno Furač iskazao nezadovoljstvo radom dosadašnjeg 
povjerenika te da takve informacije ima iz nekoliko klubova koji su ga kontaktirali. Slijedom toga smatra da, premda je 
predloženo da ostane isti povjerenik, njemu ne bude izglasano povjerenje. Odlučeno je nakon rasprave da Povjerenik 
za suđenje ne bude izabran na ovoj sjednici, već da predsjednik i glavnik tajnik, u kontaktu i u suradnji s predsjednikom 
Komisije nogometnih sudaca NSKŽ za iduću sjednicu dostave prijedlog Povjerenika za suđenje za novu sezonu.  
 
Točka 9. 
 
Predloženo je da se Plenum klubova 1. ŽNL održi 01. kolovoza, a Plenum klubova 2. ŽNL 02. kolovoza, oba u 18,30 
sati. Klubovi će biti pozvani na Plenum, uz obvezu da svaki klub ima predstavnika. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Točka 10. 
 
Jednoglasno je donesena odluka o visini članarine (kotizacije) klubova za natjecateljsku godinu 2013/2014: 
- 1. ŽNL - 1.000,00 kn po polusezoni, ukupno 2.000,00 kn u natjecateljskoj godini 
- 2. ŽNL - 750,00 kn po polusezoni, ukupno 1.500,00 kn u natjecateljskoj godini 
- KLUBOVI KOJI SUDJELUJU SAMO S MLADEŽI-400,00 kn po polusezoni, ukupno 800,00 kn u natjecateljskoj godini 
- LIGA VETERANA NSKŽ - 400,00 kn po polusezoni, ukupno 800,00 kn u natjecateljskoj godini 
 
Točka 11. 
 
Sukladno odlukama o licenciranju službenih predstavnika, trenera i rukovoditelja osiguranja za novu sezonu, 
donijete su sljedeće odluke: 

- trenerska licenca za sezonu 2012/2013. iznosi 50 kuna za svaku selekciju, osim za seniore 1. ŽNL za 
što cijena licence iznosi 100,00 kuna 

- članarina trenera za 2013. godinu iznosi 100 kuna, bez prije plaćene članarine neće se izdavati licence 
- članarina delegata i sudaca iznosi 100kuna 
- licence za službene predstavnike izdavat će se za selekcije seniora u 1. i 2. Županijskoj ligi, svaki klub 

može licencirati do 4 osobe, a cijena izrade je 50,00 kuna po licenci 
- licence za rukovoditelje osiguranja izdavat će se za selekciju seniora u 1. i 2. Županijskoj ligi, svaki klub 

može licencirati do 4 osobe, a cijena izrade je 50,00 kuna po licenci (jedna osoba se može licencirati i za 
službenog predstavnika i za rukovoditelja osiguranja) 

- licence za liječnike i fizioterapeuta izdavat će se za selekciju seniora u 1. Županijskoj ligi, a cijena izrade 
je 50,00 kuna po licenci 

 
Točka 12. 
 
Izvješće o 4. međunarodnom turniru „Branko Čavlović Čavlek“ podnio je predsjednik NSKŽ, te podsjetio da je 
pobjednik turnira GNK Dinamo iz Zagreba, turnira je ove godine imao 12 sudionika, od kojih su bila 4 inozemna 
(Dinamo Moskva, Panathinaikos, Željezničar, Maribor). Financijsko izvješće bit će podnijeto na idućoj sjednici, s 
obzirom da su očekuju još određene sponzorske uplate. 
Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 
Točka 13. 
 

a) Odlučeno je da se ove godine ne održavaju predavanja sudačkih instruktora po klubovima, već da će svi 
treneri predavanje odslušati tijekom obveznog seminara pred licenciranje za novu sezonu, dok će za 
službene predstavnike i vodtsva klubova biti organizirano posebno predavanje. 

b) Obvezni seminar povodom licenciranja trenera za novu sezonu bit će održan vjerojatno 19. kolovoza. 
Cijena sudjelovanja na seminaru je 30 kuna, a u slučaju neopravdanog izostanka kazna će iznosi 200 
kuna po treneru.  

c) U dogovoru s tajnikom Komisije nogometnih sudaca i ove jeseni će biti održan tečaj za nogometne suce. 
Također će biti održan i tečaj za školovanje trenera za dobivanje „C“ licence. 

d) Sukladno odredbi o potrebi prijave malonogometnih turnira na kojima sude suci NSKŽ, pohvaljeno je da 
se te odredbe drže gotovo svi organizatori takvih događaja. 

e) Nazočni članovi I.O. upoznati su s činjenicom da je u radu kampa mladeži u Svetom Martinu na Muri 
sudjelovao sudački instruktor Vladimir Mikšić. Također, mimo znanja NSKŽ i Komisije nogometnih 
sudaca NSKŽ u kampu su sudjelovanja i dva mlada nogometna suca, premda je to pravo imao samo 
jedan sudac, kojeg je odredila Komisija nogometnih sudaca NSKŽ. Odlučeno je stoga da se uputi dopis 
Komisiji nogometnih sudaca HNS-a da se ubuduće kontaktiraju i obavijeste nadležne organizacije NSKŽ, 
a ne da u radu takvih kampova sudjeluju osobe za koje NSKŽ nije kontaktiran i obaviješten. 

 
Dovršeno u 22,10 sati. 
 

Glavni tajnik NSKŽ                 Predsjednik NSKŽ 
 

Tomislav Kuzman, s.r.                Neven Šprajcer, s.r. 
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Karlovac, 16. 07. 2013. 
Broj: 187/2013. 
 

Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. 
Statuta na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. donio  
 

O D L U K U 
o imenovanju tijela natjecanja ŽNL NSKŽ 

za natjecateljsku godinu 2013/2014. 
 
 
Imenuju se tijela natjecanja Županijskih nogometnih liga Nogometnog saveza 
Karlovačke županije za natjecateljsku godinu 2013/14. 
 
Povjerenik za natjecanje:   Tomislav Kuzman 
 
Povjerenik za natjecanje mladeži:  Stjepan Benčić 
 
Disciplinski sudac:     Dragan Kolić 
 
Povjerenik Lige veterana NSKŽ:  Dražen Tuškan 
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Karlovac, 16. 07. 2013. 
Broj: 189/2013. 
 

Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. 
Statuta na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. donio  
 

O D L U K U 
o klubovima sudionicima natjecanja 1. i 2. ŽNL NSKŽ 

za natjecateljsku godinu 2013/2014. 
 
 
Donosi se odluka o klubovima sudionicima 1. i 2. ŽNL NSKŽ seniori za natjecateljsku 
godinu 2013/2014. 
 
1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA   2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 
 
1. CROATIA '78 Žakanje    1. CETINGRAD Cetingrad 
2. DOBRA Sveti Petar     2. DOBRA Novigrad 
3. DRAGANIĆ Draganići     3. FRANKOPAN Brežani 
4. DUGA RESA 1929 Duga Resa   4. JOSIPDOL Josipdol 
5. ILOVAC Karlovac     5. KRNJAK Krnjak 
6. KORANA Karlovac     6. KUPA Donje Mekušje 
7. MOSTANJE ALL Karlovac    7. MLADOST Rečica 
8. OGULIN Ogulin     8. MLADOST Zagorje Ogulinsko 
9. SLUNJ Slunj      9. MREŽNICA Zvečaj 
10. VATROGASAC Gornje Mekušje   10. OŠTARIJE Oštarije 
11. VOJNIĆ '95 Vojnić     11. PETROVA GORA Vojnić 
12. VRLOVKA Kamanje    12. ŠIŠLJAVIĆ Šišljavić 
13. ZRINSKI OZALJ Ozalj 
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Karlovac, 16. 07. 2013. 
Broj: 192/2013. 
 

Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. 
Statuta na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. donio  
 

IZMJENE I DOPUNE PROPOZICIJA NATJECANJA  
1. ŽNL SENIORI U SEZONI 2013/2014. 

 
Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Propozicija natjecanja 1. ŽNL seniori u sezoni 
2013/2014. 

 
U članku 7. dodaje se tekst: 
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku službu (liječnik ili 
fizioterapeut) koji mora biti na igralištu 15 minuta prije početka utakmice. 
Liječnik ili fizioterapeut mora imati odgovarajuću licencu izdanu od tajništva NSKŽ. Ukoliko se u 
zakazano vrijeme na utakmici ne pojavi licencirani liječnik ili fizioterapeut, a klub domaćin je 
učinio sve kako bi zadovoljio ovu odredbu Propozicija natjecanja, delegat susreta će dozvoliti da 
se utakmica odigra, a taj događaj unijeti u svoje zapažanje u Zapisnik o utakmici. 
 
Članak 26.  
U natjecateljskoj sezoni 2014/15 I ŽNL-NSKŽ imat će maksimalno 10 klubova sudionika, ovisno o 
ispunjenju uvjeta sustava licenciranja. U I ŽNL mogu ući samo klubovi koji su dobili licencu za 
igranje u I ŽNL za sezonu 2014/15. 
 
Zadužuje se Povjerenik natjecanja 1. ŽNL da za iduću sjednicu Izvršnog odbora NSKŽ detaljno 
pripremi razradu napredovanja te obnavljanja 1. ŽNL, kao i izradi čistopis Propozicija.  
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Karlovac, 16. 07. 2013. 
Broj: 190/2013. 
 

Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. 
Statuta na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. donio  
 

P R I J E D L O G 
kalendara natjecanja ŽNL NSKŽ 

za jesen natjecateljske godine 2013/2014. 
 
Donosi se prijedlog kalendara natjecanja ŽNL NSKŽ jesen natjecateljske godine 
2013/2014. 
 

datum SENIORI 

 KUP I ŽNL II ŽNL Satnica 
 

18.08. 1   17,30 

24./25.08.  1  17,30 

31.08./01.09.  2 1 17,00 

07./08.09.  3 2 17,00 

14./15.09.  4 3 16,30 

18.09. 2   16,30 

21./22.09.  5 4 16,30 

28./29.09.  6 5 16,30 

05./06.10.  7 6 16,00 

12./13.10.  8 7 16,00 

19./20.10.  9 8 15,30 

26./27.10.  10 9 14,00 

02./03.11.  11 10 14,00 

09./10.11.  12 11 14,00 

16./17.11.  13  13,30 

 

Natjecanja mladeži u svim ligama započela bi za vikend 31.08./01.09. 
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Karlovac, 16. 07. 2013. 
Broj: 191/2013. 
 

Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. 
Statuta na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. donio  
 

O D L U K U 
o visini članarine (kotizacije) klubova 
za natjecateljsku godinu 2013/2014. 

 
 
Donosi se odluka o visini članarine (kotizacije) klubova za natjecateljsku godinu 
2013/2014. 
 

1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 
1.000,00 kn po polusezoni, ukupno 2.000,00 kn u natjecateljskoj godini 

 
2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 

750,00 kn po polusezoni, ukupno 1.500,00 kn u natjecateljskoj godini 

 
KLUBOVI KOJI SUDJELUJU SAMO S MLADEŽI 

400,00 kn po polusezoni, ukupno 800,00 kn u natjecateljskoj godini 
 

LIGA VETERANA NSKŽ 
400,00 kn po polusezoni, ukupno 800,00 kn u natjecateljskoj godini 
 
Svi iznosi navedeni su u netu. 
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Karlovac, 16. 07. 2013. 
Broj: 188/2013. 
 

Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. 
Statuta na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. donio  
 

O D L U K U 
o visini naknade licenci službenih osoba za natjecanja ŽNL NSKŽ 

za natjecateljsku godinu 2013/2014. 
 
 
Donosi se odluka o visini naknade licenci službenih osoba za natjecanja ŽNL NSKŽ za 
natjecateljsku godinu 2013/2014. 
 
1. Licenca trenera seniora 1. ŽNL  100,00 kuna 
2. Licenca trenera seniora 2. ŽNL    50,00 kuna 
3. Licenca trenera mladeži     50,00 kuna 
4. Licenca službenog predstavnika    50,00 kuna 
5. Licenca rukovoditelja osiguranja    50,00 kuna 
6. Licenca liječnika (samo 1. ŽNL)    50,00 kuna 
7. Licenca fizioterapeuta (samo 1. ŽNL)   50,00 kuna 
8. Članarina sudaca, delegata i trenera 100,00 kuna 
 
Sve visine naknade izražene su u neto iznosu. 
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Karlovac, 16. srpnja 2013. 
Broj: 199/2013. 

SVIM KLUBOVIMA  
 
Molim klubove da na vrijeme dostave potrebnu dokumentaciju za izdavanje licenci. 
 
1. Licence za službene predstavnike, rukovoditelje osiguranja za seniore (jedna osoba 

može se licencirati za obje funkcije, ali se izdaju dvije različite licence) te za medicinsko 
osoblje izdaje tajništvo NSKŽ. Za licencu potrebno je: 

 
a) Na memorandumu kluba s potpisom odgovorne osobe i žigom kluba:  
      ime i prezime osobe, slika 2,5x3 u boji (ako osoba nije licencirana u sezoni 
2012/2013), te za što se licencira. Za medicinsko osoblje potrebno je preslike 
diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (fizioterapeuti) ili preslika diplome o 
završenom medicinskom fakultetu (liječnici) 

       

KLUBOVI 1. i 2. ŽNL SENIORA DOKUMENTACIJU DOSTAVITI U  
PERIODU OD 20.07. do ZAKLJUČNO  15.08.2013. GODINE. 

 
Molim klubove da ovu obavijest shvate ozbiljno, jer se licence van ovih rokova neće izdavati. 

 
 

2. Licence za trenere seniora i mladeži izdaje instruktor nogometa NSKŽ. Za licencu 
potrebno je: 

 
a) Na memorandumu kluba s potpisom odgovorne osobe i žigom kluba:  

ime i prezime osobe, slika 2,5x3 u boji (ako osoba nije licencirana u sezoni 
2012/2013), za koju selekciju se licencira 

b) dokaz o završenom školovanju (preslika diplome ukoliko već nije predana, ili je 
došlo do promjene u trenerskom zvanju) 

c) Dokaz o plaćenoj članarini Zboru nogometnih trenera za 2013. godinu (plaća se u 
tajništvu NSKŽ) 

d) Popunjen upitnik s osobnim podacima (upitnik iz Službenih vijesti NSKŽ 23-2013) 
e) Potpisan ugovor između kluba i trenera (samo za trenere seniora 1. ŽNL) 
 

 



 
NOGOMETNI  SAVEZ  KARLOVAČKE  ŽUPANIJE 

 

 
ZBOR NOGOMETNIH TRENERA NSKŽ 

 
 

 
Prezime 

 

 
Ime 

 

 
Datum  rođenja 

 

 
Mjesto  rođenja 

 

 
O I B 

 

 
Adresa i mjesto stanovanja  

 

Telefon  - stan 
Mobilni  telefon 

 

 
E-mail 

 

 
Školska sprema – zvanje 

 

 
Poznavanje stranih jezika 

 

 
Član Zbora trenera od 

 

 
Trenersko zvanje 

 

 
 
Molimo  popunite  čitko,  štampanim  slovima. 

 

 

                                                                                      ___________________________________   

                                                                                                        Vlastoručni  potpis 
 
 

 
 
 
 
 



PODSJETNIK  KLUBOVIMA  I  IGRAČIMA 
VEZANO UZ  PRIJELAZNI  ROK   

 
 

1. Prijelazni rokovi za igrače su: ljetni prijelazni rok i zimski prijelazni rok. 
 

2. Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do 31. kolovoza svake godine, a zimski prijelazni rok 
traje od 10. siječnja do 10. veljače svake godine.  

 
3. Igrači amateri koji se natječu isključivo u amaterskim ligama mogu se registrirati  tijekom 

cijele godine , osim u razdoblju  od  28. veljače do 15. lipnja  tekuće godine. 
 
4. Prva registracija igrača obavlja se tijekom cijele natjecateljske godine, a nepreregistrirani 

igrači mogu se registrirati samo u prijelaznom roku ( ljetnom ili zimskom ). 
 
5. Nakon 15. lipnja mogu biti registrirani i igrači koji nisu preregistrirani tijekom 

preregistracijskom razdoblju na početku ove godine. 
 
6. Igrači mogu biti registrirani za najviše TRI kluba tijekom razdoblja od 01. srpnja do  30. lipnja 

slijedeće godine , a tijekom ovog razdoblja  igrač ima pravo nastupa u službenim 
utakmicama  samo za DVA  kluba  

 

Istupnica 

 

1. Registrirani igrač koji želi promijeniti klub, može zatražiti istupnicu koju mu je klub dužan 
izdati ako su ispunjeni uvjeti propisani Pravilnikom. 

 

2. Klubu se upućuje pismeni zahtjev u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i to 
preporučenom pošiljkom ili neposredno, uz pisanu ovjeru kluba o primitku takvog zahtjeva. 
Nakon tog roka igrač može promijeniti klub samo uz izdanu istupnicu. 

 

3.  Važnost istupnice traje do posljednjeg dana prvog narednog prijelaznog roka. 
 

4.  Nakon izdavanja istupnice, klub ne može osporavati pravovaljanost istupnice. 
 

5.  Klub je obvezan u potpunosti ispuniti sve podatke navedene u istupnici.  
 

6.  U koliko igrač nastupi za klub nakon datuma na izdanoj istupnici ili datuma kada je istu 
zatražio od kluba (recipis), istupnica, odnosno recipis postaju nevažeći. Ako istekne rok 
valjanosti istupnice , igrač  se može registrirati uz pismenu izjavu kojom potvrđuje da od dana 
izdavanja istupnice nije bio   registriran  za niti jedan klub. 
 

-  Upozoravaju se klubovi da se pridržavaju navedenih uputa i rokova, te da u Nogometni savez Karlovačke županije 
dostavljaju samo kompletnu dokumentaciju koja je propisana za registraciju igrača uz zamolbu kluba sa popisom 
dokumenata koji se prilažu za registraciju. 
Nepotpuna dokumentacija neće se primati, a taj propust kluba može dovesti u pitanje i samu registraciju, ako prođu 
propisani rokovi u kojima se registracija može obaviti. 

 
Komisija  za  registraciju  klubova  i  igrača 

                                                                           Nogometnog saveza Karlovačke županije 

 
 



 
 

 

 
 


