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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
                        IZVRŠNI ODBOR 
Broj: 038/2014 
Karlovac,  04. veljače 2014. godine 

Z A P I S N I K 
 

SA 42. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA 
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

 
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ: Predsjednik Neven Šprajcer, članovi: Ranko Bastaja, Željko Berislavić, 
Dario Mrzljak, , Krešimir Perković, Boris Plemić i Zlatko Sentigar. 
Opravdano odsutni: Bruno Furač - dopredsjednik, Damir Šalov - dopredsjednik, Tugomir Majdak i Zdravko 
Paušić.  
Ostali nazočni: Glavni tajnik Tomislav Kuzman i Tehnički tajnik Dražen Tuškan.  
 
42. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, petog saziva, održana je dana 03. 
veljače 2014. godine s početkom u 18,00 sati, u prostorijama NSKŽ, Trg Petra Zrinskog 5, Karlovac. 
 

DNEVNI RED SJEDNICE 
 

1. Usvajanje zapisnika 41. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ 
2. Donošenje odluke o izboru profesionalnog instruktora NSKŽ za 2014. godinu 
3. Informacija o provedbi turnira registriranih klubova NSKŽ. 
4. Donošenje prijedloga kalendara natjecanja za proljeće 2014. 
5. Informacije oko sustava natjecanja u sezoni 2014./2015. 

( 3. HNL, međužupanijska liga, županijske lige ) 
6. Zamolba Lige veterana NSKŽ. 
7. Različito 

 
Točka 1: 
 Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 41. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ. 
 
Točka 2: 
 Predsjednik NSKŽ izvijestio je nazočne članove IO kako su se na natječaj koji je objavljen u 
Karlovačkom tjedniku u propisanom roku javila gospoda Sanjin Lucijanić i Vjekoslav Kovačić. Povjerenstvo 
za provedbu natječaja utvrdilo je kako su obojica kandidata dostavila svu potrebitu dokumentaciju 
zatraženu na natječaju i da su obje prijave zadovoljavale sve tražene uvjete i kriterije. Povjerenstvo je 
predložilo, nakon provedene rasprave, da se za instruktora nogometa NSKŽ za razdoblje do 31. prosinca 
2014. godine imenuje Sanjin Lucijanić.  
Na temelju zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja, Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke 
županije jednoglasno je podržao prijedlog da se sa Sanjinom Lucijanićem sklopi Ugovor o radu za 
2014.godinu. 
 
Točka 3: 
 Glavni tajnik Tomislav Kuzman izvijestio je članove IO NSKŽ kako je u periodu od 21. do 30. 
prosinca 2013. godine u ŠSD Mladost na Rakovcu, održan tradicionalni 17. po redu Božićni malonogometni 
turnir registriranih klubova NSKŽ u kategoriji seniora te paralelno i 6. Božićni malonogometni turnir 
registriranih klubova NSKŽ u kategoriji veterana. Priprema i organizacija turnira kao i sama realizacija 
protekla je u najboljem redu i uspješno, te tijekom istog nije bilo niti nam manjeg prigovora niti incidenata 
kako od strane aktera tako i posjetitelja. Na turniru u seniorskoj konkurenciji bilo je prijavljeno ukupno 24 
ekipe, a u veteranskoj 10. Kod seniora najuspješniji su bili igrači NK Croatia '78 iz Žakanja. Kod veterana 
pobjednik je bio NK Slunj iz Slunja koji su ujedno izborili učešće na 12. dvoranskom prvenstvu veterana 



HNS-a koji će se održati u Krapini u vremenu od 21. do 13. veljače 2014. godine u organizaciji Komisije za 
veteranski nogomet HNS-a. Za najuspješnije ekipe od prvog do četvrtog mjesta u obje konkurencije 
osigurane su i nagrade a za osvojena prva mjesta pobjednici su uz pehare dobili garniture dresova marke 
Errea te lopte. Isto tako ekipama za osvojena druga, treća i četvrta mjesta u obje konkurencije podijeljeni 
su pehari i lopte, a najuspješnijim pojedincima podijeljene su i prigodne statue.  
 
Točka 4: 
 Glavni tajnik izvijestio je nazočne članove IO kako je izradio prijedlog kalendara natjecanja u dvije 
verzije, a planirani početak prvenstva bio bi sa danom 16. ožujka kod seniora 1. ŽNL  te kod seniora 2. ŽNL 
tjedan dana kasnije sa danom 23. ožujka 2014. godine. Kalendar natjecanja mladeži tj. početak nastavka 
prvenstva u sezoni proljeće 2014. planiran je za 22. ožujka 2014. Godine, a konačni kalendar će biti 
definiran nakon izrade Kalendara natjecanja središta Zagreb. 
 
Točka 5: 
   Informacije oko sustava natjecanja u sezoni 2014./2015. biti će raspravljane naknadno, poglavito u 
višim ligama (3. HNL, međužupanijska liga) nakon sastanaka sa predstavnicima Međužupanijskog 
nogometnog odbora Središte Zagreb. Za sada na razini NSKŽ sigurno je da će 1. ŽNL u sezoni jesen 2014. 
brojiti 10 klubova, čime se želi podići razina kvalitete nogometa i kako bi klubovi koji steknu pravo nastupa 
u višim ligama čim kvalitetnije i spremnije ušli u nju. Klubovi koji bi stekli pravo ulaska u 1. ŽNL koja bi 
brojala 10 klubova, zasigurno će biti nametnuti određeni kriteriji i uvjeti za nastupanje, prije svega preko 
sustava dobivanja licence za nastup kao i kategorija mladeži s kojima će morati obvezno nastupati (mlađi 
pioniri, pioniri, juniori). Za klubove 2. ŽNL koji će na temelju ostvarenog rezultata steći pravo ulaska u viši 
rang natjecanja također će biti odobren ulazak na temelju kriterija koje će morati ispunjavati za ulazak u 
viši rang. 
  
Točka 6: 

Temeljem obavijesti Komisije za veteranski nogomet IO HNS-a, vezano uz održavanje 12. 
dvoranskog prvenstva veterana HNS-a koje će se ove godine održati u Krapini u vremenu od 21. do 23. 
veljače 2014 godine, Povjerenik za natjecanje Lige veterana uputio je dopis IO NSKŽ u kojem je zatražio 
odobrenje uplate troškova natjecanja (kotizacije) u iznosu 1.000,00 kuna, za predstavnika NSKŽ na 
spomenutom natjecanju, ekipi veterana NK SLUNJ iz Slunja ovogodišnjem pobjedniku 6. Božićnog 
malonogometnog turnira registriranih klubova NSKŽ u kategoriji veterana, koji je temeljem Odluke IO 
NSKŽ i Propozicija natjecanja Lige veterana NSKŽ stekao pravo sudjelovanja na navedenom državnom 
prvenstvu veterana HNS-a. Zahtjev je jednoglasno usvojen. 
 
Točka 7: 

A) član IO NSKŽ Zlatko Sentigar izvjestio je kako će NK Zrinski-Ozalj iz Ozlja dana 15. veljače 2014. 
godine održati redovitu izbornu sjednicu Skupštine kluba. Također, u tajništvo NSKŽ stigli su 
pozivi za sjednice skupštine NK Mladost iz Zagorja (7. Veljače) i NK Vrlovka iz Kamanja (8. 
Veljače) 
 

B) Dogovoreno je da glavni tajnik tijekom veljače prikupi važeće cjenike naknada sudaca i 
delegata te ostalih usluga ostalih županijskih saveza. Također, predsjednik NSKŽ je izvijestio 
kako se na razini HNS-a razmišlja o uvođenju jedinstvenih iznosa naknada sudaca i delegata na 
utakmicama županijskih liga. U planu je korekcija ovih naknada tijekom ljetne stanke, prije 
početka naredne sezone.  

 
C) Odlučeno je da se još jednom pošalje dopis prema gradova i općinama koji dosad nisu dostavili 

nikakav odgovor, a vezano za izdvajanje sredstava iz jedinica lokalne samouprave za rad i 
djelovanje nogometnih klubova u našoj županiji. 

 
Završeno u 19,00 sati 
              PREDSJEDNIK NSKŽ 
              Neven Šprajcer, s.r. 
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Karlovac, 04. 02. 2014. 
Broj: 036/2014. 
 
 
Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. Statuta na sjednici 
održanoj 03. veljače 2014. donio 
 
 

O D L U K U 
 
 
 
 
o izboru gospodina Sanjina Lucijanića, trenera s licencom UEFA „PRO“ za instruktora nogometa 
NSKŽ. Sa gospodinom Lucijanićem potpisat će se Ugovor o radu do 31. prosinca 2014. godine. 
 
 
 
 
 

 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Hrvatski nogometni savez 
2. Karlovačka županija 
3. Savez športova Karlovačke županije 
4. g.Sanjin Lucijanić 
5. Objava u Službenim vijestima NSKŽ 
6. Pismohrana 
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Karlovac,  06. 02. 2014. 
Broj: 039/2014. 
     
     
     KLUBOVIMA  1. ŽNL NSKŽ-a 
 

P  O  Z  I  V     -     PLENUMI  KLUBOVA 
 
Plenum klubova  1. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održat će 
se dana  17. veljače 2014. godine ( PONEDJELJAK )  u  prostorijama  NSKŽ,  Trg Petra Zrinskog 5, s 
početkom u 18,30 sati. 
 
Za Plenum predlaže se sljedeći  dnevni  red: 
 

1.  Osvrt  na  jesenski dio natjecateljske  2013/2014.  godinu  
2.  Kalendar  natjecanja  za proljeće 2014. 
3.  Informacija o sustavu natjecanja u sezoni 2014/2015. 
4.  Pitanja i prijedlozi 

 
Na Plenum 1. ŽNL pozivaju se sljedeći klubovi: 
 

1. CROATIA '78 Žakanje 8. OGULIN Ogulin 

2. DOBRA Sveti Petar 9. SLUNJ Slunj 

3. DUGA RESA 1929 Duga Resa 10. VATROGASAC Gornje Mekušje 

4. DRAGANIĆ Draganići  11. VOJNIĆ '95 Vojnić 

5. ILOVAC Karlovac 12. VRLOVKA Kamanje 

6. KORANA Karlovac 13. ZRINSKI OZALJ Ozalj 

7. MOSTANJE ALL Karlovac   

 
Izvlačenje parova 3. Kola HNL seniori i 1. Kola HNL juniori bit će održano s početkom u 18,15 sati.  
 
NAPOMENA: Svaki klub je dužan na Plenume klubova poslati jednog predstavnika s ovjerenom 
punomoći. Protiv klubova koji ne opravdaju nedolazak na plenum pokrenut  će se disciplinski 
postupak. 
 
         Povjerenik za natjecanje 
 
         Tomislav Kuzman, s.r. 
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Karlovac,  06. 02. 2014. 
Broj: 040/2014. 
       
     KLUBOVIMA  2. ŽNL NSKŽ-a 
 

P  O  Z  I  V     -     PLENUMI  KLUBOVA 
 
Plenum klubova  2. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održat će 
se dana  17. veljače 2014. godine ( PONEDJELJAK )  u  prostorijama  NSKŽ,  Trg Petra Zrinskog 5, s 
početkom u 17,00 sati. 
 
Za Plenum predlaže se sljedeći  dnevni  red: 
 

1.  Osvrt  na  jesenski dio natjecateljske  2013/2014.  godinu  
2.  Kalendar  natjecanja  za  proljeće  2014. 
3.  Informacija o sustavu natjecanja u sezoni 2014/2015. 
4.  Pitanja i prijedlozi 

 
Na Plenum 2. ŽNL pozivaju se sljedeći klubovi: 
 

1. CETINGRAD Cetingrad 7. MLADOST Rečica 

2. DOBRA Novigrad 8. MLADOST Zagorje Ogulinsko 

3. FRANKOPAN Brežani 9. MREŽNICA Zvečaj 

4. JOSIPDOL Josipdol 10. OŠTARIJE Oštarije 

5. KRNJAK Krnjak 11. PETROVA GORA Vojnić 

6. KUPA Donje Mekušje   

 
Izvlačenje parova 3. Kola HNL seniori i 1. Kola HNL juniori bit će održano s početkom u 18,15 sati.  
 
NAPOMENA: Svaki klub je dužan na Plenume klubova poslati jednog predstavnika s ovjerenom 
punomoći. Protiv klubova koji ne opravdaju nedolazak na plenum pokrenut  će se disciplinski 
postupak. 
 
         Povjerenik za natjecanje 
 
         Tomislav Kuzman, s.r. 
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PODSJETNIK KLUBOVIMA 
 
 
PRIJELAZNI ROK IGRAČA 
1. Zimski prijelazni rok za amatere traje do 28. veljače 2014. godine (za veterane do 31.ožujka). Nakon toga 
rok, do 01. travnja bit će mogući prijelazi igrača samo ukoliko igrač nije preregistriran. U razdoblju do 15. 
lipnja moguća je samo prva registracija igrača. 
 
AŽURIRANJE PODATAKA 
2. Zamoljavaju se svi klubovi kod kojih je od početka natjecateljske sezone 2013/2014. došlo do promjena 
predsjednika ili tajnika, da te podatke što hitnije dostave u tajništvo NSKŽ (ime i prezime, e-mail, broj 
mobitela), radi ažuriranja postojećih podataka u adresaru klubova. 
 
SKUPŠTINE KLUBOVA 
3. Uobičajeno je da se početkom svake kalendarske godine održavaju Skupštine nogometnih klubova. Na 
svim Skupštinama koje prijavite našem Savezu bit će nazočan netko od Izvršnog odbora NSKŽ kako bi bili 
upoznati s radom kluba, a da klubovi budu istovremeno upoznati sa svim akcijama u radu Nogometnog 
saveza Karlovacke županije. Po održanoj sjednici Skupštine svaki klub je dužan dostaviti skraćeni zapisnik u 
tajništvo NSKŽ te u Ured za opću upravu Karlovačke županije. 
 
ČLANARINA IGRAČA 
4. Upozoravaju se nogometni klubovi na obvezu uplate (potvrde) članarine igracima za 2014. godinu. U tu 
svrhu klub je dužan da dostavi u tajništvo NSKŽ športske iskaznice te zamolbu u dva primjerka. U 
zamolbi treba popisati sve igrače (ime i prezime) za koje se traži upis članarine sa njihovim brojevima 
športskih iskaznica, a zamolba treba biti ovjerena pečatom kluba i potpisom odgovorne osobe.  
 Klubovi 1. ŽNL dužni su iskaznice za ovjeru članarine dostaviti najkasnije do 20.veljače 
 Klubovi 2. ŽNL i mladeži dužni su iskaznice za ovjeru članarine dostaviti najkasnije do 25.veljače 
 Selekcije veterana dužne su iskaznice za ovjeru članarine dostaviti najkasnije do 05.ožujka 

 
DUGOVANJA KLUBOVA 
5. Molimo klubove koji još nisu podmirili financijske obveze iz 2013. godine prema Nogometnom savezu 
Karlovacke županije kao i prema sucima i delegatima da to učine što prije.  
Dugovanja prema NSKŽ dobili ste putem e-maila, dok je evidencija dugovanja prema sucima i delegatima u 
tajništvu NSKŽ. Svi klubovi, ukoliko ne znaju, mogu u tajništvu NSKŽ dobiti podatke u stanju duga iz 2013. 
godine. 
Račune za kotizaciju za proljetni dio natjecanja 2014.godine dobit ćete do 20.veljače. 
 
      
          Glavni tajnik NSKŽ 
 
          Tomislav Kuzman, s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nogometni savez Karlovačke županije 
Komisija za registraciju klubova i igrača 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj 001 / 2014. 
 

Sjednica Komisije za registraciju klubova i igrača.  
Nazočni:  Tomislav Kuzman, Dražen Tuškan i Zlatko Radočaj 
 
1.REGISTRACIJA IGRAČA 
 

NK "ILOVAC" KARLOVAC 
 

Marko Crevar 35/1 

Ivan Belavić 35/1 

NK "MLADOST" REČICA 
 

Anel Balić (Ilovac Karlovac) 34/2 

Ivan Kuterovac (ZRINSKI-OZALJ Ozalj) 34/2 

NK "ZRINSKI-OZALJ" OZALJ 
 

Marko Šimunec 35/1 

 
2. BRISANJA IGRAČA 
 
NK "KORANA" TURANJ-KARLOVAC 

Tomislav Krnjić, jer odlazi u inozemstvo. 

NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC 

Luka Vinski, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Nikola Krajinović, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "VRLOVKA" KAMANJE 

Zehrudin Dervišević, jer odlazi u inozemstvo. 

Sandi Katkić, jer odlazi u inozemstvo. 

Elvis Šarić, jer odlazi u inozemstvo. 

Tomislav Kuzman, s.r. 
         Dražen Tuškan, s.r. 
         Zlatko Radočaj, s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
IBAN: HR08 2400 0081 1900 5828 4: OIB: 99005822015 

 

 

 

 

 
ADRESAR DJELATNIKA NSKŽ 

 
 

 
Ime i prezime 
 

 
Funkcija 

 
E-mail 

 
Mobitel 

 
Tomislav Kuzman 
 

 
Glavni tajnik 

nogometni.savez@ka.t-com.hr 
tomislavkuzman@net.hr 

 
099/7855-297 

 
Dražen Tuškan 
 

 
Tehnički tajnik 

drazen.tuskan@ka.t-com.hr 
drazentuskan@net.hr 

 
099/8855-766 

 
Sanjin Lucijanić 
 

 
Instruktor nogometa 

 
sani.lucijanic@gmail.com 

098/392-098 
099/814-5190 

 
Stjepan Benčić 
 

 
Povjerenik natjecanja 
mladeži 

 
stjepan.bencic@daka-arhiv.t-com.hr 

 
098/1673-790 

 
Dragan Kolić 
 

 
Disciplinski sudac 

 
dragan.kolic@inet.hr 

 
098/967-0173 

 
Danijel Tomačić 
 

 
Povjerenik za suđenje 

danijel.tomacic@ka.t-com.hr 
danijel@lana.hr 

 
091/4366-005 
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