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- POVJERENIK  ZA  NATJECANJA  - 
 
Broj :  059/2014. 
Karlovac, 18. veljače 2014. 
 

P L E N U M    K L U B O V A – 1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA  
 
PLENUM  klubova I.  Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 17. veljače 
2014. godine u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s dnevnim redom koji su svi klubovi na 
primili putem e-mail-a i putem «Službenih vijesti» NSKŽ : 
1.   Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2013/2014. godine. 
2.   Kalendar natjecanja za proljeće 2014. 
3.   Informacije o sustavu natjecanja u sezoni 2014./2015. 
4.   Pitanja i prijedlozi. 
 
Nazočni: Neven Šprajcer – predsjednik NSKŽ, Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ, Stjepan Benčić – Povjerenik 
natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ, Dragan Kolić – Disciplinski sudac i Danijel Tomačić – 
Povjerenik za suđenje. 
 
Za plenum je pozvano 13 klubova I. ŽNL, od kojih je nazočilo 12 predstavnika klubova. 
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova na Plenum : 
 

Nogometni  klub Predstavnik na Plenumu 

„CROATIA '78“ Žakanje Antun Mravunac 

„DOBRA“ Sveti Petar Mladen Dubić 

„DUGA RESA 1929“ Duga Resa Dražen Bošnjak 

„DRAGANIĆ“ Draganići Marijan Brozović 
„ILOVAC“ Karlovac Igor Gec 

„KORANA“ Karlovac Dubravko Stavljenić 

„MOSTANJE ALL“ Karlovac Denis Šipuš 

„OGULIN“ Ogulin Miloš Vujnović 

„SLUNJ“ Slunj Milan Holjevac 

„VATROGASAC“ Gornje Mekušje Robert Križanić 

„VOJNIĆ '95“ Vojnić -------------------- 

„VRLOVKA“ Kamanje Luka Lukežić 

„ZRINSKI OZALJ“ Ozalj Dario Mrzljak 

 
1.   Izvješća svih Komisija za jesenski dio natjecateljske sezone 2013/2014. koja su objavljena u «Službenim 
vijestima» NSKŽ  jednoglasno su prihvaćena i na njih nije bilo bitnih zamjerki, a  o određenim sugestijama i 
teškim materijalnim statusima u klubovima, Povjerenik za natjecanje upoznat  će Izvršni odbor NSKŽ.  Također 
jednoglasno je podržan prijedlog da se na utakmicama juniora i dalje prakticira koliko god je to moguće obzirom 
na raspoloživost sudaca, da iste sude tri suca od kojih će samo glavni sudac imati pravo na taksu dok će njegovi 
pomoćnici (uglavnom mladi suci) na tim utakmicama stjecati iskustva te će suditi bez naknade. 
 
2.   Povjerenik za natjecanje Tomislav Kuzman upoznao je sve nazočne o kalendaru natjecanja za proljeće 2014. 
za seniore gdje bi prvenstvo započelo 16. ožujka  2014., a završetak proljetnog dijela bit će 08. lipnja 2014. 
godine.  
Za kategorije mladeži kalendarom je predviđeno da nastavak proljetnog dijela prvenstva za juniore započne 29. 
03. u 1. ŽNL, tjedan dana kasnije 2. ŽNL kada bi započela i natjecanja za mlađe i starije pionire te limaće u ovje 
lige. Kod kvalitetne lige NSKŽ u prvenstvu koje se igra trokružno utakmice 2. kruga moraju biti završene 
najkasnije do 12./13. travnja kako bi se na temelju plasmana mogao napraviti žrijeb za 3. krug natjecanja. Kod 
iste lige prvenstvo mora biti završeno najkasnije do 01. lipnja kako bi se dobio pobjednik koji bi stekao uvjete za 
kvalifikacijske utakmice, ulaska u viši rang natjecanja. Napomenuto je da će se prije prvog kola prvenstva 
seniora odigrati 09. ožujka utakmice 03. kola HNK NSKŽ za seniore i 22. ožujka utakmice 01. kola HNK za juniore.  
 Predstavnik NK Vrlovke podnio je nazočnima prijedlog da svoje utakmice kao domaćin igra subotom, 
obrazloživši kako je u klubu pomlađen kadar igrača od kojih mnogi imaju studentske obaveze pa im je igranje 



utakmica nedjeljom problem iz razloga što većina njih putuje pa bi im lakše bilo kad bi igrali subotom,  a ne 
nedjeljom. Obrazloženje Povjerenika za natjecanje kao i službenih predstavnika klubova na Plenumu je da za 
traženi zahtjev  trenutno ne postoje tehničke mogućnosti jer skoro svi klubovi seniora imaju u svojim sastavima 
i juniore, a isti igraju subotom te time nisu u mogućnosti podržati takav zahtjev.  U dogovoru s klubovima, koji 
pristanu, NK Vrlovka može svoje seniorske utakmice igrati i subotom, šo će biti prihvaćeno. 
 
3. Glavni tajnik izvijestio je nazočne kako je sa radom započeo novi Instruktor nogometa Sanjin Lucijanić. 
Naglasio je kako će isti u narenom periodu kontaktirati sve klubove te zainteresiranim klubova ponuditi 
mogućnost da na svojim terenima održi ogledne treninge. Na istima bi se pozvali dječaci iz svih regijom 
obuhvaćenih klubova te se održali ogledni treninzi a sve poradi unaprijeđenja rada sa mladeži. 
 Također podsjetio je sve nazočne kako su u prošlim Službenim vjestima 01/2013 izašle smjernice i naputci 
vezano uz obaveze klubova prije početka proljetnog dijela natjecanja. Između ostalog naglasio je kako prijelazni 
rok za igrače traje zaključno sa 28.02. a nakon toga će se se samo moći realizirati prve registracije igrača 
odnosno za igrače koji nisu preregistrirani rok je 01.04.. Kako su u tijeku održavanja godišnjih skupština po 
klubovima, zamolio je nazočne da na vrijeme obavijeste tajništvo, kao bi predstavnici NSKŽ mogli nazočiti na 
istima i upoznati se sa radom u klubovima, a isto tako da poslije održanih skupština, dostave kratka izvješća sa 
istih.  
 Vezano uz promjene u sustavu natjecanja od naredne sezone, od najbitnijih izdvojio je kako će 1. ŽNL 
od sezone jesen 2014. brojati 10 klubova u cilju poboljšanja kvalitete nogometa. Igralo bi se trokružno ukupno 
27 kola.  Novost u kategorijama mladeži je da se kod kategorije juniora ukida nastup na utakmici 3 starija igrača 
kao do sada, dok će kod pionira uz propisano godište (2000 i 2001. U sezoni 2014/2015.) imati pravo započeti 
utakmicu 3 starija igrača (1999) godišta.  
 Svi klubovi suočeni su sa problemima oko liječničkih pregleda za svoje igrače pa se tako pozdravlja 
inicijativa svih klubova da se ubrzaju pregovori oko otvaranja ambulante sportske medicine. U tom smislu 
Predsjednik NSKŽ upoznao je nazočne kako su već uspostavljeni kontakti i obavljeni su razgovori sa županom i 
gradonačelnikom grada Karlovca. 
 
4.  Glavni tajnik upoznao je nazočne da se od naredne sezone više neće zbog nepodmirenih obaveza prema 
sucima i delegatima utakmica kao i ostalih nepodmirenih obaveza prema NSKŽ izricati suspenzije, već će se 
prema klubovima izricati kazne oduzimanja bodova. Sve to ako u razumnom roku klubovi nebudu ispunjavali 
svoje obaveze. Na kraju dogovoren je i optimalni rok plaćanja do 30 dana od izdanog računa. 
 
 

 
 

NOGOMETNI  SAVEZ  KARLOVAČKE  ŽUPANIJE 
- POVJERENIK  ZA  NATJECANJA  - 

 
Broj :  060/2014. 
Karlovac, 18. veljače 2014. 
 

P L E N U M    K L U B O V A – 2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA  
 
PLENUM  klubova II.  Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 17. veljače 
2014. godine u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s dnevnim redom koji su svi klubovi na 
vrijeme primili putem e-mail-a i putem «Službenih vijesti» NSKŽ : 
1.   Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2013/2014. godine. 
2.   Kalendar natjecanja za proljeće 2014. 
3.   Informacije o sustavu natjecanja u sezoni 2014./2015. 
4.   Pitanja i prijedlozi. 
 
Nazočna su bila gospoda: Neven Šprajcer – predsjednik NSKŽ, Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ, Stjepan 
Benčić – Povjerenik natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ, Dragan Kolić – Disciplinski sudac i 
Danijel Tomačić – Povjerenik za suđenje. 
 
 



Za plenum je pozvano 11 klubova II. ŽNL, od kojih je nazočilo 8 predstavnika klubova. 
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova na Plenum : 
 

Nogometni  klub Predstavnik na Plenumu 

„CETINGRAD“ Cetingrad ---------------------- 

„DOBRA“ Novigrad Nedjeljko Furač 

„FRANKOPAN“ Brežani ----------------------- 

„JOSIPDOL“ Josipdol Stjepan Kirasić 

„KRNJAK“ Krnjak Branko Škrtić 

„KUPA“ Donje Mekušje Ivan Bočić 

„MLADOST“ Rečica -------------------------- 

„MLADOST“ Zagorje Ogulinsko Željko Osvaldić 

„MREŽNICA“ Zvečaj Davor Petrunić 

„OŠTARIJE“ Oštarije Zvonko Luketić 

„PETROVA GORA“ Vojnić Nemanja Eremić 

 
1.   Izvješća svih Komisija za jesenski dio natjecateljske sezone 2013/2014. koja su objavljena u «Službenim 
vijestima» NSKŽ  jednoglasno su prihvaćena i na njih nije bilo bitnih zamjerki, a  o određenim sugestijama, 
zamjerkama na suđenje pojedinih sudaca kao i teškim materijalnim statusima u klubovima, Povjerenik za 
natjecanje  upoznat  će Izvršni odbor NSKŽ.  Također jednoglasno je podržan prijedlog da se na utakmicama 
juniora i dalje prakticira koliko god je to moguće obzirom na raspoloživost sudaca, da iste sude tri suca od kojih 
će samo glavni sudac imati pravo na taksu dok će njegovi pomoćnici (uglavnom mladi suci) na tim utakmicama 
stjecati iskustva. 
 
2.   Povjerenik za natjecanje Tomislav Kuzman upoznao je sve nazočne o kalendaru natjecanja za proljeće 2014. 
za seniore gdje bi prvenstvo započelo 23. ožujka  2014., a završetak proljetnog dijela bit će 01.06 2014. godine.  
Za kategorije mladeži kalendarom je predviđeno da nastavak proljetnog dijela prvenstva za juniore započne 
29.03. u 1. ŽNL, tjedan dana kasnije 2. ŽNL kada bi započela i natjecanja za mlađe i starije pionire te limaće u 
ovje lige. Napomenuto je da će se prije prvog kola prvenstva seniora odigrati 09. ožujka utakmice 03. kola HNK 
NSKŽ za seniore i 22. ožujka utakmice 01. kola HNK za juniore.  
 
3. Glavni tajnik izvjestio je nazočne kako je sa radom započeo novi Instruktor nogometa Sanjin Lucijanić. 
Naglasio je kako će isti u narenom periodu kontaktirati sve klubove te zainteresiranim klubova ponuditi 
mogućnost da na svojim terenima održi ogledne treninge. Na istima bi se pozvali dječaci iz svih regiom 
obuhvaćenih klubova te se održali ogledni treninzi, a poradi unaprijeđenja rada sa mladeži. 
 Također podsjetio je sve nazočne kako su u prošlim Službenim vjestima 01/2013 izašle smjernice i naputci 
vezano uz obaveze klubova prije početka proljetnog dijela natjecanja. Između ostalog naglasio je kako prijelazni 
rok za igrače traje zaključno sa 28.02. a nakon toga će se se samo moći realizirati prve registracije igrača 
odnosno za igrače koji nisu preregistrirani rok je 01.04.. Kako su u tijeku održavanja godišnjih skupština po 
klubovima, zamolio je nazočne da na vrijeme obavijeste tajništvo, kao bi predstavnici NSKŽ mogli nazočiti na 
istima i upoznati se sa radom u klubovima a isto tako da poslije održanih skupština, dostave kratka izvješća sa 
istih.  
 Vezano uz promjene u sustavu natjecanja od naredne sezone, od najbitnijih izdvojio je kako će 1. ŽNL 
od sezone jesen 2014. brojati 10 klubova u cilju poboljšanja kvalitete nogometa pa je time i prvaku 2. ŽNL 
ponuđena sva moguća pomoć u smislu ispunjavanja kriterija ulaska u viši rang natjecanja ukoliko to klub bude 
htio. Novost u kategorijama mladeži je da se kod kategorije juniora ukida nastup na utakmici 3 starija igrača kao 
do sada, dok će kod pionira uz propisano godište (2000 i 2001. od sezone 2014/2015) imati pravo započeti 
utakmicu 3 starija igrača (1999) godišta.  
 Svi klubovi suočeni su sa problemima oko liječničkih pregleda za svoje igrače pa se tako pozdravlja 
inicijativa svih klubova da se ubrzaju pregovori oko otvaranja ambulante sportske medicine. U tom smislu 
Predsjednik NSKŽ upoznao je nazočne kako su već uspostavljeni kontakti i obavljeni su razgovori sa Županom i 
gradonačelnikom grada Karlovca. 
 

 

 



KALENDAR AKTIVNOSTI PROLJEĆE 2014. 
VELJAČA 
PON: 17. Plenumi klubova 1. ŽNL i 2. ŽNL 
PON: 17. Izvlačenje parova 3. Kola HNK seniori i 1. Kola HNK juniori 
 
OŽUJAK 
PON: 03. Trening selekcije NSKŽ U-13 /01/, U-12 /02/ 
NED: 09. HNK NSKŽ seniori - 3. kolo 
PON: 10. Trening selekcije NSKŽ U-13 /01/, U-12 /02/ 
NED: 16. Početak proljetnog dijela prvenstva 1. ŽNL seniori 
ČET: 20. Susret županijskih selekcija U-13 /01/ i U-12 /02/ 
  ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ - KARLOVAČKA 
SUB: 22. HNK NSKŽ juniori – 1. Kolo 
NED: 23. Početak proljetnog dijela prvenstva 2. ŽNL seniori 
  Početak proljetnog dijela prvenstva Kvalitetne lige mlađih pionira i pionira,  

1. ŽNL limači 
SRI: 26.  Susret županijskih selekcija U-13 /01/ i U-12 /02/ 
  KARLOVAČKA  - BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
SUB: 29. Početak proljetnog dijela natjecanja preostalih liga mladeži 
 
TRAVANJ 
UTO: 01. Susret županijskih selekcija U-13 /01/ i U-12 /02/ 
  ZAGREBAČKA - KARLOVAČKA 
PON: 07. Susret županijskih selekcija U-13 /01/ i U-12 /02/ 
  KRAPINSKO-ZAGORSKA - KARLOVAČKA 
PON: 14. Trening selekcija Središte Zagreb U-13 /01/ 
SRI: 16.  HNK NSKŽ juniori – 2. Kolo 

. Susret županijskih selekcija U-13 /01/ i U-12 /02/ 
  KARLOVAČKA  - SISAČKO-MOSLAVAČKA 
SRI: 30.  HNK NSKŽ seniori - polufinale 
 
SVIBANJ 
PON: 05. Trening selekcija 4 ŽNS U-13 /01/ i U-12 /02/ 
ČET: 08.  Susret selekcija 4 ŽNS U-13 /01/ i U-12 /02/ 
SRI: 14.  Završna selekcija Središta Zagreb U-13 /01/ i U-12 /02/ 
PON: 26. Trening selekcije U-11 /03/ 
SRI: 28.  HNK NSKŽ seniori – finale 
  Sastanak instruktorske službe Središta Zagreb 
 
LIPANJ 
NED: 01./08. Završetak prvenstva u županijskim nogometnim ligama seniora i mladeži 
PON: 02. Rok za prijavu pobjednika liga NSKŽ 

- SP/ MP; Limači U-11  
PON: 04. Izvlačenje parova  

- kvalifikacija za popunu lige Središta Zagreb SP/MP  
- završnog turnira za prvaka limača U-11 Središta Zagreb 

SUB: 14. Pretkolo kvalifikacija za popunu lige Središta Zagreb SP/MP 
  HNK NSKŽ juniori – 3.kolo  
17.-21.  Turnir „Branko Čavlović Čavlek“ – U-16 
SRI: 18.  Finalni turnir za prvaka limača U-11 Središta Zagreb 
ČET: 19. Finalne utakmice kvalifikacija za popunu lige Središta Zagreb SP/MP 
21.-29.  Kamp ŽNS Središta Zagreb (6 dana), U-13 /99/ i U-12 /00/ 
 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
POVJERENIK   ZA  NATJECANJA 
 

                           KALENDAR  NATJECANJA     PROLJEĆE  2014. - SENIORI 
 

 
DATUM 

 
SENIORI 

 KUP I  
ŽNL 

II  
ŽNL 

Satnica 
 

09. 03. 3. kolo   15,00 

16. 03.  14  15,00 

23. 03.  15 12 15,00 

30. 03.  16 13 15,00/16,00 

06. 04.  17 14 16,00 

13. 04.  18 15 16,00 

21. 04. (PON)  19 16 16,30  

27. 04.  20 17 16,30 

30. 04. Polufinale   16,30 

04. 05.  21 18 17,00 

11. 05.  22 19 17,00 

18. 05.  23 20 17,00 

25. 05.   24 21 17,30 

28. 05. Finale   18,30 

01. 06.  25 22 17,30 

08. 06.  26  17,30 

 
 

    KALENDAR  NATJECANJA   PROLJEĆE  2014. - MLADEŽ 

 

DATUM KUP JUNIORI PIONIRI MLAĐI PIONIRI LIMAĆI  

  
JUN 

I  
ŽNL 

II  
ŽNL 

 KV 
LIGA 

I 
ŽNL 

II 
ŽNL 

KV 
LIGA 

I  
ŽNL 

I 
ŽNL 

II 
ŽNL 

22. 03. 1. kolo   11   11  11  

29./30. 03.   12  12 11 11 12 11 12 11 

05./06. 04.  13 10 13 12 12 13 12 13 12 

12./13. 04.  14 11 14 13 13 14 13 14 13 

16. 04. 2. kolo          

19./21. 04.  15 12 15 14 14 15 14 15 14 

26./27. 04.  16 13 16 15 15 16 15 16 15 

03./04. 05.  17 14 17 16 16 17 16 17 16 

10./11. 05.  18 15 18 17 17 18 17 18 17 

17./18. 05.  19 16 19 18 18 19 18 19 18 

24./25. 05.  20 17 20 19 19 20 19 20 19 

31. 05./01. 06.  21 18 21 20 20 21 20 21 20 

07./08. 06.  22   21 21  21   

14. 06. ČF          

 
 
 
 
 



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
- NATJECATELJSKA KOMISIJA – 
 

Z A P I S N I K broj 001/2014. 
 
Sjednica Natjecateljske komisije Nogometnog saveza Karlovačke županije održana 17. I 18. veljače 2014. g. 
 
Dnevni red: 
1. Izvlačenje parova HNK – 03. kolo (seniori) 
2. Izvlačenje parova HNK – 01. kolo (juniori) 
 

1. IZVLAČENJE PAROVA HNK – 03. Kolo (seniori) 
 

Duga Resa „DUGA RESA 1929“ - „VRLOVKA“ 

Ogulin „OGULIN“ - „OŠTARIJE“ 

Klc-Stadion BČČ „KARLOVAC 1919“ - „PETROVA GORA“ 

Vojnić „VOJNIĆ '95“ - „MOSTANJE ALL“ 

 
Termin odigravanja susreta je 09.ožujka 2014.godine (15,00 sati). Utakmica „Karlovac 1919“ – „Petrova 
gora“ će se zbog obveza NK „Karlovca 1919“ u prvenstvu 3. HNL Središte igrati u terminu koji će dogovoriti 
klubovi. 
 

2. IZVLAČENJE PAROVA HNK – 01.kolo (juniori) 
 
Temeljem zaključaka Natjecateljske komisije, a radi smanjenja troškova klubovima, prvo i drugo kolo HNK 
NSKŽ za juniore bit će odigrano po regionalnom ključu. Prvo kolo na rasporedu je 22.ožujka, a izvučeni su 
sljedeći parovi: 
 

Zagorje Og: „MLADOST“ ZO - „DOBRA“ SP 

Oštarije: „OŠTARIJE“ - „JOSIPDOL“ 

Cetingrad: „CETINGRAD“ - „SLUNJ“ 

Klc-Turanj: „KORANA“ - „VATROGASAC“ 

Donje Mekušje: „KUPA“ - „MOSTANJE ALL“ 

Draganići: „DRAGANIĆ“ - „ILOVAC“ 

 
Natjecateljska komisija: 
Bruno Furač, s.r. 
Neven Šprajcer, s.r. 
Stjepan Benčić, s.r. 
Tomislav Kuzman, s.r. 
Dario Mrzljak, s.r. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nogometni savez Karlovačke županije 
Komisija za registraciju klubova i igrača 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj 002 / 2014. 
 

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

SJEDNICA 18.02.2014 Članak   

NK "DOBRA" NOVIGRAD NA DOBRI    

Mišel Vrban 35/8   

NK "ILOVAC" KARLOVAC    

Mikša Labus 35/1   

David Strika 35/1   

NK "PETROVA GORA" VOJNIĆ    

Mladen Kondić 35/1   

Zoran Vugdragović (KRNJAK Krnjak) 35/8   

Mirko Utvić 35/1   

NK "OGULIN" OGULIN    

Matija Božičević (JOSIPDOL Josipdol) 35/8   

Robin Plehinger (DOBRA Sveti Petar - Ogulin) 35/8   

Marko Cazin 35/1   

Ante Tripalo (DOBRA Sveti Petar - Ogulin) 35/8   

Karlo Lovnički 35/1   

NK "MOSTANJE ALL" KARLOVAC    

Mihael Krčevski (VATROGASAC Gornje Mekušje) 35/8   

NK "DRAGANIĆ" DRAGANIĆI    

Kristijan Barković (DRAGANIĆ Draganići) 34/1   

Milko Martinović (Ilovac Karlovac) 35/8   

Kristijan Klobučar (MOSTANJE ALL Karlovac) 35/8   

Filip Šimić (MOSTANJE ALL Karlovac) 35/8   

NK "OŠTARIJE" OŠTARIJE    

Valentino Ribić (JOSIPDOL Josipdol) 35/8   

Dario Čolić (JOSIPDOL Josipdol) 35/8   

Franjo Puškarić (DOBRA Sveti Petar - Ogulin) 35/8   
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 



         NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE  
KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA 
Trg Petra Zrinskog 5, 47000 Karlovac 

 

Karlovac, 13.2.2014. 
broj: 009/14 
 

 

predmet:                           TEČAJ za nogometnog suca 

 
 

Temeljem Čl. 2 i 3 Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima HNS-a, 
Komisija nogometnih sudaca Karlovačke županije organizira tečaj za polaganje ispita 

za zvanje nogometnog suca. 
Na tečaj se mogu prijaviti sve osobe oba spola koje u vrijeme prijavljivanja za ispit 
nisu mlađe od 16 niti starije od 35 godina. 

Za sve informacije možete se obratiti tajniku KNS NSKŽ (Stjepan Novosel) na broj 
mobitela 098/915-0796.  
 

Uz prijavu o polaganju ispita, potrebno je dostaviti: 

a) popunjenu prijavnicu 
b) domovnicu (fotokopija) 

c) kratki životopis s osvrtom na sportski rad 
d) potvrdu o nekažnjavanju (potvrdu od nadležnog Općinskog suda da se protiv 

osobe ne vodi kazneni postupak i da   ne postoji pravomoćna presuda za 

kazneno djelo) 
e) liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje dužnosti 

nogometnog suca 
 

Prijave (dokumentaciju) kandidati mogu dostavljati: 
- osobno: u tajništvo NSKŽ 

- poštom na adresu: NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE, KOMISIJA 
NOGOMETNIH   SUDACA, Trg Petra Zrinskog 5, 47000 Karlovac 

- e-poštom: s_novosel@yahoo.com 
 

Planirani početak tečaja – svibanj 2014. 

 
Športski pozdrav!  

 

                                                                       
Stjepan Novosel                 Dražen Pavlešić 

    tajnik KNS NSKŽ                     predsjednik KNS NSKŽ 

 



         NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE  
KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA 
Trg Petra Zrinskog 5, 47000 Karlovac 

 
 
 
 
 

ime i prezime kandidata 

  

ulica i br. 

  

pošta 

  

tel. broj 

 

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA  

ZA NOGOMETNOG SUCA 
 

 
 Prijavljujem se za polaganje ispita za nogometnog suca i izjavljujem da 

ću nogometne utakmice suditi savjesno prema znanju i uvjerenju, poštujući 

Pravila nogometne igre i propise u nogometnom natjecanju, i da ću se 

pridržavati Statuta Hrvatskoga nogometnog saveza i ostalih akata i odluka 

HNS-a i njegovih tijela, te da ću ih pravovremeno i savjesno izvršavati. 

 

 

 

U _______________________ , ______________ god. 
 

 

 
 

potpis  kandidata 

 

 

Prijavi prilažem: 

 
a) domovnica (fotokopija) 
b) kratki životopis s osvrtom na sportski rad  

c) uvjerenje suda o nekažnjavanju (podiže se u nadležnom Općinskom sudu) 
d) liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje dužnosti 

nogometnog suca 
 


