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NOGOMETNI  SAVEZ  KARLOVAČKE  ŽUPANIJE 
- POVJERENIK  ZA  NATJECANJA  - 

 
Broj :  228/2015. 
Karlovac, 31. srpnja 2015. 
 

P L E N U M    K L U B O V A – 1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA  
 
PLENUM klubova 1. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 30. srpnja 2015. 
godine u 18,00 sati u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s dnevnim redom koji su svi klubovi na 
vrijeme primili putem e-mail i «Službenih vijesti» NSKŽ : 
 
1.  Otvaranje sjednice Plenuma    
2.  Osvrt na natjecateljsku 2014/2015. godinu. 
3.  Prijedlog Kalendara natjecanja za jesen  2015. 
4.  Izvlačenje Berger brojeva za sezonu 2015./2016. te upoznavanje s Propozicijama natjecanja 
5.  Obavijesti iz tajništva NSKŽ. 
6.  Pitanja i prijedlozi 
 
Nazočna su bila gospoda: Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ ujedno Povjerenik za natjecanja seniora, Stjepan 
Benčić – Povjerenik natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ. 
 
Za plenum je pozvano 10 klubova I. ŽNL, od kojih je nazočilo 9 predstavnika klubova. 
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova na Plenum : 
 

Nogometni  klub Predstavnik na Plenumu 

„CROATIA '78“ Žakanje Ivan Sopčić 

„DOBRA“ Sveti Petar Ahmet Šabanović 

„DUGA RESA 1929“ Duga Resa Ivica Vukelja 

„DRAGANIĆ“ Draganići Marijan Brozović 

„ILOVAC“ Karlovac Igor Gec 

„KORANA“ Karlovac Dubravko Stavljenić 

„MLADOST“ Rečica Marko Fištrović 

„SLUNJ“ Slunj -------------------------- 

„VATROGASAC“ Gornje Mekušje Stjepan Tvrdinić 

„ZRINSKI OZALJ“ Ozalj Zlatko Sentigar 

 
AD 1. 
 
Glavni tajnik NSKŽ Tomislav Kuzman, pozdravio je sve nazočne službene predstavnike klubova koji su se odazvali na 
Plenum, zaželio im dobrodošlicu te izrazio zadovoljstvo zbog odaziva gotovo svih službenih predstavnika klubova. Da 
bi Plenum počeo sa radom predložio je Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.   
 
AD 2. 
 
Izvješća Povjerenika za natjecanje seniora i mladeži kao i svih Komisija za natjecateljsku sezonu 2014/2015. koja su 
objavljena u «Službenim vijestima» NSKŽ  jednoglasno su prihvaćena i na njih nije bilo bitnih zamjerki. U raspravi po 
ovoj točki, službenog predstavnika NK „Vatrogasac“ izrazio je žaljenje što prošlosezonski pobjednik 1. ŽNL NSKŽ ekipa 
Zrinskog-Ozlja nije uspjela u kvalifikacijama za viši rang natjecanja, što bi u svakom slučaju bio boljitak za županijski 
nogomet.  
 
AD 3. 
 
Povjerenik za natjecanje Tomislav Kuzman upoznao je sve nazočne s prijedlogom kalendara natjecanja za sezonu 
jesen 2015. za seniore 1. ŽNL NSKŽ gdje bi prvenstvo započelo 1. kolom 30. kolovoza 2015., a završetak jesenskog 
dijela planiran je za 22. studenog. Odigralo bi se ukupno 14. kola, trokružnim sustavom sveukupno 27 kola. U 
jesenskom dijelu natjecanja igralo bi se i jedno kolo u tjednu 08. 10. (četvrtak) kada je državni praznik. Također zbog 
blagdana Svih svetih umjesto nedjelje, 11. kolo na rasporedu je dan prije u subotu 31. 10.  



Tjedan dana prije 23. kolovoza pred početak prvenstva odigrat će se 1. kolo HNK NSKŽ, a 2. kolo HNK za područje 
NSKŽ u kategoriji seniora planirano je za 23. rujna.   
Za kategorije mladeži Prijedlogom kalendara je predviđeno da jesenski dio natjecanja prvenstvo započinje 05./06. 
rujna u svim ligama.    
 
AD 4.  
 
Glavni tajnik izvijestio je nazočne kako će se odlukom IO NSKŽ u nadolazećoj sezoni u 1. ŽNL NSKŽ igrati 10 klubova. 
Posljednjeplasirana ekipa iz prošle sezone, NK Petrova Gora, ispala je u niži rang, a temeljem ispunjenih kriterija za 
ulazak u viši rang, ušla je ekipa Mladosti iz Rečice. Odlukom IO NSKŽ i Propozicijama natjecanja definirani su i kriteriji 
za ulazak u viši rang za natjecateljsku sezonu 2015/2016 (najmanje 3 selekcije mladeži). Ako klub tijekom 
natjecateljske sezone odustane od natjecanja sa bilo kojom od mlađih selekcija, za sezonu 2016/2017. gubi pravo na 
dobivanje licence u 1. ŽNL NSKŽ. Također, da bi klub konkurirao za ulazak u 1. ŽNL u sezoni 2016/2017., već sada u 
natjecanju mora imati dvije selekcije mladeži. 
 
Izvučeni su zatim Berger brojevi za sezonu 2015./2016: 1. Korana- Karlovac, 2. Ilovac –Karlovac, 3. Duga Resa 1929 –
Duga Resa, 4. Zrinski-Ozalj –Ozalj, 5. Mladost –Rečica, 6. Vatrogasac -G. Mekušje, 7. Draganić –Draganići, 8. Dobra –
Sv. Petar, 9. Slunj –Slunj i 10. Croatia '78 –Žakanje. 
 

U 1. kolu 1. ŽNL za sezonu jesen 2015. sastaju se: 
Korana    – Croatia '78 
Ilovac   – Slunj 
Duga Resa 1929  – Dobra SP 
Zrinski-Ozalj   – Draganić  
Mladosr R   – Vatrogasac  

 
AD 5.  
 
Glavni tajnik podsjetio je sve nazočne kako su već, a i kako će u narednim Službenim vijestima biti  prezentirane 
smjernice i napuci vezano uz obaveze klubova prije početka jesenskog dijela natjecanja. Između ostalog naglasio je 
poštivanje rokova uz prijelazne rokove za igrače. Isto tako naglasio je kako su prema klubovima odaslani službeni 
dopisi vezano uz dostavljanje zahtjeva za izdavanje licenci za trenere i službene predstavnie klubova na utakmicama, 
medicinskog osoblja kao i rukovoditelja osiguranja. 
Što se tiče licenci trenera, za sve trenere sa licencom „C“ svim klubovima biti će omogućeno izdavanje licenci ali ako 
isti treneri imaju sa klubom zaključen Ugovor o treniranju koji se sastavlja u 3 istovjetna primjerka (klub, trener, 
pismohrana NSKŽ)  koji se ovjerava u NSKŽ. Isto tako svaki trener s postojećom diplomom „C“ dužan je prijaviti se za 
dodatno školovanje za dobivanje licence „C“ u trajanju od 60 sati (sveukupno 120 sati) sukladno nalogu Nogometne 
akademije HNS-a. Ukoliko trener koji dobije licencu, potpiše ugovor o treniranju, a iz bilo kog razloga ne pristupi 
dopunskom školovanju, automatizmom mu se oduzima dosadašnja licenca. Vezano uz upit i dobivanje privremene 
licence „C“ za nove trenere, svoj stav i odluku donijet će IO NSKŽ na sljedećoj sjednici. 
  
Kao i svake godine pred početak prvenstva biti će organiziran seminar trenera sa Instruktorom nogometa NSKŽ i 
gostima gdje će biti podijeljene licence za narednu sezonu.   
 
AD 6.  
 
Pod ovom točkom javio se za riječ predstavnik NK Vatrogasac, postavio pitanje vezano uz liječničke preglede igrača o 
čemu je nastavljena rasprava u kojem su klubovi dobili smjernice na koji način se isto provodi. Svi ostali prijedlozi sa 
današnjeg Plenuma biti će proslijeđeni IO NSKŽ na znanje o kojima će isti raspravljati te donijeti konačne odluke. 
 
Završeno u 19,00 sati. 
 
 
 
 

 
 
 



 
NOGOMETNI  SAVEZ  KARLOVAČKE  ŽUPANIJE 

- POVJERENIK  ZA  NATJECANJA  - 
 
Broj :  229/2015. 
Karlovac, 30. srpnja 2015. 
 

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 29. srpnja 2015. 
godine u 18,00 sati 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.  Otvaranje sjednice Plenuma    
2.  Osvrt na natjecateljsku 2014/2015. godinu. 
3.  Izvlačenje parova 1. kola HNK NSKŽ 
4.  Prijedlog Kalendara natjecanja za jesen  2015. 
5.  Izvlačenje Berger brojeva za sezonu 2015./2016. 
6.  Obavijesti iz Tajništva NSKŽ. 
7.  Pitanja i prijedlozi. 
 
Nazočna su bila gospoda: Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ ujedno Povjerenik za natjecanja seniora, Stjepan 
Benčić – Povjerenik natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ. 
 
Na plenum je pozvano 15 klubova II. ŽNL skupina „sjever“ i „jug“, od kojih je nazočilo 9 predstavnika klubova. 
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova : 
 

Nogometni  klub Predstavnik na Plenumu 

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

„DOBRA“ Novigrad Nedjeljko Furač 

„FRANKOPAN“ Brežani Denis Šipuš 

„JOSIPDOL“ Josipdol Marijan Juričić 

„KRNJAK-BARILOVIĆ“ Krnjak ---------------------- 

„KUPA“ Donje Mekušje ---------------------- 

„MLADOST“ Zagorje Ogulinsko Vladimir Paušić 

„MREŽNICA“ Zvečaj Davor Petrunić 

„OŠTARIJE“ Oštarije Miroslav Božičević 

„PETROVA GORA“ Vojnić  Slobodan Malić 

„PLAŠKI“ Plaški ----------------------- 

„ŠIŠLJAVIĆ“ Šišljavić Mario Lukić 

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

„VOŠK“ Belavići ----------------------- 

„VRLOVKA“ Kamanje Ivan Delić 

 
AD 1.  
 
Glavni Tajnik NSKŽ Tomislav Kuzman, pozdravio je sve nazočne službene predstavnike klubova koji su se odazvali na 
Plenum, zaželio im dobrodošlicu te izrazio nezadovoljstvo zbog neodazivanja 6 ostalih službenih predstavnika. Da bi 
Plenum počeo sa radom predložio je Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.   
 
AD 2.  
 
Izvješća Povjerenika za natjecanje seniora i mladeži kao i svih Komisija za natjecateljsku sezonu 2014/2015. koja su 
objavljena u «Službenim vijestima» NSKŽ  jednoglasno su prihvaćena i na njih nije bilo bitnih zamjerki. U raspravi po 
ovoj točki, službenog predstavnika NK „Mrežnica“ iznio je kako smatra da bi se u Propozicijama natjecanja trebala 
jasnije definirati utakmica za prvaka 2. ŽNL (pobjednika skupina „sjever“ i „jug“) te način stjecanja prava plasmana u 
viši rang natjecanja. Isto tko naglasio je kako nije zadovoljan što Instruktor nogometa NSKŽ nije tijekom prošle 
natjecateljske sezone posjetio ili kontaktirao njihov klub, koji po njegovom mišljenju zaslužuje pažnju, a naveo je i 



činjenicu kako su mlađe klupske kategorije perspektivna i nadarena djeca koji iza sebe imaju dobar rad koji je na 
kraju i potkrijepljen dobrim rezultatima i plasmanom na prvenstvenoj ljestvici, te smatra da bi bilo lijepo da i tu djecu 
netko prepozna, a to je upravo u domeni rada Instruktora nogometa NSKŽ. 
 
Povjerenik za natjecanje je odgovorio kako u Propozicijama natjecanja točno stoji propisano koji klub i na koji način 
stiče pravo napredovanja u viši rang, odnosno u kojem slučaju se razigrava za prvaka 2. ŽNL. Što se tiče pitanja 
vezano uz rad Instruktora nogometa NSKŽ, naglasio je kako će u narednom periodu rad i kominukacija instruktora 
nogometa NSKŽ s klubovima biti na još višoj razini, te će biti na raspolaganju klubovima za sve probleme unutar 
stručnog rada.  
O raspravljenim temama Glavni tajnik će upoznati Izvršni odbor NSKŽ čija sjednica se održava uskoro te dao 
mogućnost  klubovima da za istu sjednicu dostave svoje prijedloge, sugestije i primjedbe kako bi se o istima 
raspravljalo prije nastavka nadolazeće sezone.   
 
AD 3.  
 
Izvučeni su parovi 1. Kola HNK NSKŽ, koje će se igrati 23. kolovoza, a taj dio se nalazi u posebnom Zapisniku Komisije 
za natjecanje NSKŽ. 
 
AD 4.  
 
Povjerenik za natjecanje Tomislav Kuzman upoznao je sve nazočne sa prijedlogom kalendara natjecanja za sezonu 
jesen 2015. za seniore 2. ŽNL NSKŽ gdje bi prvenstvo započelo 1. kolom 30. kolovoza 2015., a završetak jesenskog 
dijela planiran je za 08. studenog. Odigralo bi se ukupno 11. kola, trokružnim susstavom sveukupno 21 kolo.  
Za kategorije mladeži Prijedlogom kalendara je predviđeno da jesenski dio natjecanja prvenstvo započinje 05./06. 
rujna u svim ligama.    
 
AD 5.  
 
Glavni tajnik izvjestio je nazočne kako će se Odlukom IO NSKŽ i ova nadolazeća sezona kao i prošla u 2. ŽNL NSKŽ 
igrati u dvije skupine „sjever“ i „jug“. Skupinu „sjever“ čine 8 klubova: Dobra Novigrad, Frankopan Brežani, Krnjak-
Barilović Krnjak, Kupa D. Mekušje, Petrova Gora Vojnić, Šišljavić Šišljavić, Vojnić 095 Vojnić i Vrlovka Kanje, a skupinu 
„jug“ čine sljedeći klubovi: Cetingrad Cetingrad, Josipdol Josipdol, Mladost Zagorje Ogulinsko, Mrežnica Zvečaj, Plaški 
Plaški, Oštarije Oštarije i Vošk Belavići. 
 
Službeni predstavnik NK Mrežnice izrazio je negodovanje te postavio upit na temelju kojih kriterija i čega je NK Dobra 
Novigrad prebačena iz skupine Jug u skupinu sjever, te izrazio nezadovoljstvo nenazočnosti službenog predstavnika 
NK Cetingrad koji protekle sezone nisu dolazili na odigravanje svoje dvije utakmice seniora te činili dodatne troškove 
klubovima domaćinima u organizaciji utakmica.  
Glavni tajnik obrazložio je kako je Odluka o sastavu liga onesena na sjednici IO NSKŽ te da svoj upit o tome dostavi na 
adresu IO NSKŽ koji će mu dostaviti odgovor i službeni stav.  U svezi nedolaska NK Cetingrad na utakmice i nanošenja 
nepotrebnih troškova oko organizacije iste, Glavni tajnik naglasio je ukoliko to žele neka se pozovu na Pravilnik o 
nogometnim natjecanjima u kojem je reguliran način kako postupati u takvim slučajevima gdje klub ima pravo za 
naknadu u slučaju organizacije, a neopravdanog nedolaska gostujuće ekipe 
 
Zatim se prišlo izvlačenju natjecateljskih brojeva po Bergeru a klubovi skupine „jug“ su izvučeni prema sljedećem: 1. 
Mrežnica, 2. Plaški, 3. Oštarije, 4. Josipdol, 5. Mladost ZO, 6. Vošk i 7. Cetingrad. 

 
U 1. kolu sezone jesen 2015 skupine „jug“ sastaju se: 
 Plaški – Cetingrad 
Oštarije – Vošk 
Josipdol – Mladost ZO, a u 1. kolu  slobodna je ekipa Mrežnice Zvečaj. 

 
 
 
 
 
 
 



Klubovi koji čine skupinu „sjever“ su izvučeni prema sljedećem: 1. Krnjak barilović, 2. Vojnić '95, 3. Vrlovka, 4. 
Frankopan, 5. Dobra Novigrad, 6. Petrova Gora, 7. Šišljavić i 8. Kupa 

 
U 1. kolu sezone jesen 2015 skupine „sjever“ sastaju se: 
Krnjak Barilović – Kupa 
Vojnić '95 – Šišljavić 
Vrlovka – Petrova Gora i  
Frankopan – Dobra Novigrad 

 
AD 6.  
 
Glavni tajnik podsjetio je sve nazočne kako su već, a i kako će u narednim Službenim vijestima biti  prezentirane 
smjernice i napuci vezano uz obaveze klubova prije početka jesenskog dijela natjecanja. Između ostalog naglasio je 
poštivanje rokova uz prijelazne rokove za igrače. Isto tako naglasio je kako su prema klubovima odaslani službeni 
dopisi vezano uz dostavljanje zahtjeva za izdavanje licenci za trenere i službene predstavnie klubova na utakmicama, 
medicinskog osoblja kao i rukovoditelja osiguranja. 
 
Što se tiče licenci trenera, za sve trenere sa licencom „C“ svim klubovima biti će omogućeno izdavanje licenci ali ako 
isti treneri imaju sa klubom zaključen Ugovor o treniranju koji se sastavlja u 3 istovjetna primjerka (klub, trener, 
pismohrana NSKŽ)  koji se ovjerava u NSKŽ. Isto tako svaki trener s postojećom diplomom „C“ dužan je prijaviti se za 
dodatno školovanje za dobivanje licence „C“ u trajanju od 60 sati (sveukupno 120 sati) sukladno nalogu Nogometne 
akademije HNS-a. Ukoliko trener koji dobije licencu, potpiše ugovor o treniranju, a iz bilo kog razloga ne pristupi 
dopunskom školovanju, automatizmom mu se oduzima dosadašnja licenca. Vezano uz upit i dobivanje privremene 
licence „C“ za nove trenere, svoj stav i odluku donijet će IO NSKŽ na sljedećoj sjednici. 
  
Kao i svake godine pred početak prvenstva biti će organiziran seminar trenera sa Instruktorom nogometa NSKŽ i 
gostima gdje će biti podijeljene licence za narednu sezonu.   
 
AD 7.  
 
Pod ovom točkom za riječ se javio Predsjednik NK Mrežnice te izrazio žaljenje zbog čega je NK Dobra iz Novigrada 
prebačena u natjecanju u skupinu sjever iz skupine jug te smatra da je trebalo i ostalim klubovima dati jednaku 
mogućnost te uputiti dopis ako je bio netko zainteresiran prijeći u skupinu, a ne to na način na koji se provelo. No uz 
sugestiju Glavnog tajnika složio se kako će pričekati obrazloženje i stav oko navedenog od strane IO NSKŽ. Na kraju 
pohvalio je te ocijenio jako uspješnim organizaciju ovogodišnje manifestacije Dana nogometa NSKŽ te čestitao na 
besprijekornoj organizaciji.  
 
 Završeno u 19,20 sati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
- KOMISIJA ZA NATJECANJE - 
 

Z A P I S N I K broj 013/2015. 
 
Sjednica Komisije za natjecanje NSKŽ održana je 29. srpnja 2015. g. 
Dnevni red 
1. Izvlačenje i raspored parova HNK – 01. kolo (seniori) 
2. Poziv za izvlačenje parova HNK – 03. kolo (juniori) 
 
1. IZVLAČENJE PAROVA HNK NSKŽ – 01. kolo (seniori) 
 
Izvršni odbor NSKŽ je donio odluku da se za kup natjecanje uvedene bodovanje klubova kao što je na razini HNS-a. 
Prvi krug kupa će biti odrađen na regionalnoj bazi, dok su slobodni klubovi s najviše osvojenih bodova u zadnjih pet 
sezona.  
U prvom kolu su slobodni: “Ogulin”, “Slunj”, “Vrlovka”, „Duga Resa 1929“ i “Korana” temeljem gore navedenih 
bodovanja. 
 
U prvom kolu seniorskog kup natjecanja za područje NSKŽ, koje će se igrati 23. Kolovoza, temeljem ždrijebanja 
sastaju se:  
 

KRNJAK BARILOVIĆ - VOJNIĆ '95 

CETINGRAD - PETROVA GORA 

DRAGANIĆ - KUPA 

ZRINSKI OZALJ - MLADOST Rečica 

VATROGASAC - FRANKOPAN 

ILOVAC - ŠIŠLJAVIĆ 

CROATIA '78 - KARLOVAC 1919 

MREŽNICA - DOBRA Novigrad 

MLADOST Zagorje Og. - PLAŠKI 

DOBRA Sveti Petar - VOŠK 

JOSIPDOL - OŠTARIJE 

 
2. POZIV ZA IZVLAČENJE PAROVA HNK – 03. kolo (juniori) 
 
Izvlačenje parova za 3. Kola HNK NSKŽ za juniore bit će održano u utorak 11. Kolovoza, u prostorijama NSKŽ s 
početkom u 10 sati, a utakmice trećeg kola bit će igrane 29. kolovoza 2015. godine. U konkurenciji su Zrinski Ozalj, 
Karlovac 1919, Ilovac, Dobra (SP), Ogulin, Petrova gora, VOŠK i Slunj. 
 
         Za Komisiju za natjecanje: 
 
         Neven Šprajcer, 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 

 
 

Karlovac, 28. srpnja 2015. 
Broj: 222/2015. 

SVIM KLUBOVIMA  
 
Molim klubove da na vrijeme dostave potrebnu dokumentaciju za izdavanje licenci. 
 
1. Licence za službene predstavnike, rukovoditelje osiguranja i medicinsko osoblje za 

seniore (jedna osoba može se licencirati za službene predstavnike i rukovoditelje 
osiguranja, ali se izdaju dvije različite licence) 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 (može putem emaila se dostaviti), te za što    
se licencira 

       
KLUBOVI 1. i 2. ŽNL SENIORA DOKUMENTACIJU DOSTAVITI U  
PERIODU OD 31. 07. DO ZAKLJUČNO  21. 08. 2015. 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, za koju selekciju se licencira 
b) Dokaz o plaćenoj članarini trenera za 2015. godinu (plaća se u tajništvu NSKŽ) 
c) Popunjen upitnik s osobnim podacima (upitnik iz Službenih vijesti NSKŽ) 
d) Potpisan ugovor između kluba i trenera (ZA SVAKOG TRENERA POSEBNO) 
e) S obzirom na usklađenje sa zakonskim odredbama svaki trener za kojeg će biti 

zatražena licenca, a ima diplomu za trenera „C“, morat će se upisati na 
doškolavanje inače će izgubiti pravo na licencu 
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NOGOMETNI  SAVEZ  KARLOVAČKE  ŽUPANIJE 

- INSTRUKTOR NOGOMETA NSKŽ 

 
 

 NOGOMETNI TRENERI 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 

 

 
Koje godine položio za trenera 

 

 
Trenersko zvanje 

 

 
 
Molimo  popunite  čitko,  štampanim  slovima. 
 
 
                                                                                      ___________________________________   
                                                                                                       Vlastoručni  potpis 
 
 
 
                                             

 
 
 
 
 
 
 



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA 
 

Zapisnik broj:  018/2015 
 
 

SJEDNICA 27.07.2015. Br. Šp.iskaznice Članak 

NK "MLADOST" - REČICA  

Benjamin ISLAMI (VATROGASAC -G. Mekušje) 2536 36/2 

NK "DUGA RESA 1929" - DUGA RESA 

Filip FURAČ (VOŠK - Belavići) 0787 36/2 

 
IZDAVANJE DUPLIKATA SPORTSKE ISKAZNICE 
 

NK "MLADOST" - REČICA 

Mihael ŽUNAC 6331 

 
BRISANJA IGRAČA 
 

SJEDNICA 21.07.2015. 

NK "KRNJAK-BARILOVIĆ" - KRNJAK 

Mirko BRKIĆ, jer odlazi u inozemstvo. 

 

SJEDNICA 27.07.2015. 

NK "KORANA" - KARLOVAC 

Marko JURČIĆ, jer odlazi u inozemstvo. 

 

SJEDNICA 30.07.2015. 

NK "DUGA RESA 1929" – DUGA RESA 

Roko PRSTEC,  jer odlazi u inozemstvo. 

 
 

Dražen TUŠKAN v.r. 
Igor GEC v.r. 
Darko HRASTOVČAK v.r. 
 
 

 


