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NATJECATELJSKA GODINA 2021./2022.

• Klubovima
• Tajniku
• Povjereniku za suđenje
• Disciplinskom sucu

OBAVIJEST POVJERENIKA ZA NATJECANJE
1. Izvršni odbor NS LSŽ na redovnoj 13. sjednici održanoj dana 20.06.2022. godine u Gospiću,
razmatrao je izvješća o radu natjecateljskih tijela za 2021./22. godinu, te nakon provedene
rasprave donio
O D L U K U:
Usvajaju se izvješća natjecateljskih tijela NS za natjecateljsku 2021./22. godinu. Ocjena
Izvršnog odbora je da je godina uspješno završena u skladu s Propozicijama i kalendarom
natjecanja.
2. S obzirom da niti jedan klub od trojice prvoplasiranih (Velebit, Sokolac i Croatia 92) nemaju
uvjete za natjecanje u višem rangu (propozicije natjecanja čl. 45 stavak 3), ostaju u natjecanju
ŽNL LS.
Čestitke klubovima koji su osvojili prvo mjesto.
Prvenstvo seniori: NK „VELEBIT“
KUP seniori: NK“NEHAJ“
Fair play: NK“PLITVICE“
Prvenstvo –
pioniri: NK“GOSPIĆ 91
mlađi pioniri: NK“NOVALJA“
početnici: NK“NOVALJA“
KUP natjecanje juniori: NK“GOSPIĆ 91“
kadeti: NK“GOSPIĆ 91“
pioniri: NK“NOVALJA“

Povjerenik natjecanja:
Josip Šuper

IZVJEŠĆE POVJERENIKA NATJECANJA
( NATJECATELJSKA 2021./22. GODINA )

PRVENSTVO I KUP NATJECANJE
U prvenstvu se natjecalo šest klubova.
Konačni poredak je: Velebit (Žabica), Sokolac (Brinje),Croatia 92 (Lički Osik ), Lika 95 (Korenica),
Bunjevac Gavran (Krivi Put), Plitvice (Mukinje). Natjecanje se igralo trokružno. Prema
Propozicijama natjecanja od tri prvoplasirana kluba nitko nema uvjete za natjecanje u višem rangu
natjecanja.
Nogometni savez LSŽ dodijelio je financijsku pomoć klubovima, koji se natječu u NL LSŽ za
troškove delegata i sudaca 12.000,00 kuna.
Donacijom „Interigre“ d.o.o. i „Cosa struktura“ d.o.o. klubovi NS LSŽ dobili su dvije garniture
dresova (seniori). Također je Savez dodijelio po 12 lopti svakom klubu za utakmice seniora.
Klubovi su uglavnom dobro organizirali utakmice, a u proljetnom dijelu natjecanja nije bilo
epidemioloških mjera, što je rezultiralo i bolju posjećenost gledatelja utakmicama. Gledatelji su se
uglavnom korektno ponašali na utakmicama.
Bez obzira što su klubovi dobili znatnu pomoć (financijska sredstva, dresove i lopte) u prvenstvu su
čak četiri utakmice predane bez igre: Lika 95 predala Croatiji 92 (6.kolo),Bunjevac Gavran - Lika
95 (12. kolo),Bunjevac Gavran –Croatia 92 (14. kolo), Plitvice – Velebit (14. kolo).
Razlog predaje utakmica bez igre Lika 95, Croatia 92 i Plitvice opravdavaju radnim obvezama
igrača, a Bunjevac- Gavran spriječenosti mlađih igrača obvezama na fakultetu.
Obzirom da se raspored odigravanja utakmica zna tri mjeseca unaprijed ,klubovi su trebali osigurati
da igrači budu na raspolaganju za utakmice.
NK Plitvice zbog nemogućnosti korištenja službenih prostorija na Mukinjama sve utakmice su igrali
kao gosti, i zahvalni su klubovima koji su im pružili domaćinstvo. Uprava kluba na čelu s
predsjednikom Milanom Jakovljevićem zaslužuju priznanje da su odigrali prvenstvo i KUP
natjecanje korektno i sportski i zasluženo osvojili pehar za Fair Play.
Klubovi u idućoj godini natjecanja trebaju naći rješenje da osiguraju stručnu osobu zdravstvenog
djelatnika za vrijeme odigravanja utakmice seniora i mlađih uzrasta.
NK Nehaj se uspješno natječe u 3. HNK - zapad,Gospić 91,Otočac, Novalja u 4. NL NS Rijeka.

KUP NATJECANJE
U KUP natjecanju sudjelovalo je deset klubova. Igralo se u skladu s Odlukom o KUP natjecanju za
2021./22. godinu.
Utakmice su organizirane dobro,kao i finalna utakmica domaćin NK Otočac. Dvije utakmice su
predane bez igre Novalja predala Otočcu, Bunjevac- Gavran Velebitu uz naprijed navedene razloge.
Finalna utakmica odigrana je u Otočcu: Otočac – Nehaj 2:4 (11 m).
PRVENSTVO I KUP NATJECANJE MLAĐIH UZRASTA
U natjecanju mlađih uzrasta u županijskoj ligi igrali su:
Pioniri:
Klubovi su igrali trokružno. Konačni poredak je: Gospić 91,Otočac,Novalja, Lika 95, Perušić.
Najbolji strijelac: Luka Bronzović (Otočac).
Mlađi pioniri:
Klubovi su igrali trokružno. Konačni poredak je:Novalja, Gospić 91 1,Lika 95,Gospić 91 2,Otočac.
Najbolji strijelac: Alen Veselić ( Novalja).
Početnici:
Klubovi su igrali trokružno. Konačni poredak je:Novalja,Gospić 91,Otočac,Lika 95,Nehaj.
Najbolji strijelac: Matija Šporčić (Otočac).

KUP NATJECANJE
U KUP natjecanju pobjednici su:
JUNIORI – Gospić 91
KADETI –Gospić
PIONIRI - Novalja
Organizacija utakmica bila je dobra. Zbog raznih razloga mijenjani su termini odigravanja utakmica,
iste se trebaju igrati subotom ili nedjeljom, čak je 48 utakmica igrano u drugim terminima, a više njih
je igrano radnim danom što utječe na delegiranje delegata i sudaca. Na utakmicama uz trenera trebao
bi biti zdravstveni djelatnik i predstavnik kluba, što u većini slučajeva nije bilo.
U drugoj ligi mladeži Središte Rijeka igraju juniori Nejaha , kadeti Otočca, pioniri i mlađi pioniri
Nehaja.
U Zadarskoj županijskoj ligi igraju kadeti, pioniri, mlađi pioniri, papalini i tići Gospić 91,te
početnici i papalini Novalje.
Za iduću natjecateljsku godinu Izvršni odbor će utvrditi natjecanje mlađih uzrasta za Županijsku ligu
LS, kao i odnos klubova prema NS LSŽ, koji se natječu izvan naše županijske lige.
ANGAŽIRANOST DELEGATA
Na raspolaganju je bio 21delegat, ali nisu angažirani delegati 1 i 2 HNL. Za utakmice mlađih uzrasta
uključena su tri nova delegata: Nikola Baburić, Matija Šarić (Gospić), Josipa Marković (Otočac).
Raspored delegata za utakmice ŽNL angažirao sam poštujući kriterije, a kada je to moguće da
delegati budu najbliže mjestu odigravanja utakmice.
Delegati su dobro surađivali sa predstavnicima kluba, kao i sa sudcima i nije bilo prigovora na rad
delegata.
Zaključno natjecanje je završeno prema kalendaru natjecanja, regularno i korektno bez primjedbi i
žalbi.
Zahvaljujem se svima na uspješnoj suradnji i razumijevanju u provođenju natjecanja.

Povjerenik natjecanja:
Josip Šuper

IZVJEŠTAJ POVJERENIKA ZA SUĐENJE
Županijska nogometna liga, Ličko – senjska županija
SEZONA 2021 /22
PROLJETNI DIO
Na listi za suđenje Županijske nogometne lige Ličko – senjska županija (proljetni dio) bilo je ukupno
6 sudaca A liste, i 6 sudaca B liste.
Suci A liste čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mirko Bićanić (Senj)
Marijan Šimatović (Gospić)
Stipe Lulić (Lički Osik)
Mario Lulić (Gospić)
Igor Šuper (Lički Osik)
Bruno Papić (Senj)

Suci B liste čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Milan Butorac (Gospić)
Danijel Tonković (Otočac)
Stjepan Marković (Kompolje)
Dean Galac (Gospić)
Jan Janković (Otočac)
Luka Stanišić (Senj)

Seminar nogometnih sudaca prije početka natjecanja jesenjeg dijela odradio sam 02.04.2022.g.
na stadionu Balinovac u Gospiću. Svi suci koji su nazočili seminaru bili su uspješni na provjeri
tjelesne sposobnosti i uspješno su obavili teoretsku provjeru i PNI propisa. Na seminarima mi je
pomagao fitness instruktor Ivica Radošević i član komisije Josip Brkljačić. Ukupno u proljetnom
djelu sam odradio 4 seminara, od toga 1 u Otočcu na igralištu NK Otočac i 4 seminara u Gospiću na
stadionu Balinovac. Kroz svih 10 kola suci s A liste pojavljivali su se i kao pomoćni suci u nekoliko
navrata. S obzirom da je natjecanje bilo vrlo zanimljivo i neizvjesno do samog završetaka proljetnog
prvenstva, s posebnom sam pažnjom vodio računa da na sve rizične utakmice odredim najbolje i
najsposobnije suce. Analizu suđenja obavljao sam na način da sam pregledavao snimke s utakmica, a
pogreške koje sam uočavao analizirao sam na seminarima sa sucima. Nisam imao primjedbi na
suđenje. Suci su suđenja odrađivali vrlo dobro i angažirano.
Zaključak: Prosječna ocjena za jesenji dio suđenja za A listu sudaca 8,37, a prosječna ocjena za B
listu je 8,36.
Kao Povjerenik za suđenje na seminarima sudaca zahtijevao sam da se striktno poštuju PNI kao i
kodeks ponašanja. Moram napomenuti da su regionalni suci B liste (Marijan Šimatović, Danijel
Tonković, i Milan Butorac) sudac A liste (Mario Lulić) i suci za mladež 4.MŽNL (Mirko Bićanić i
Bruno Papić )također nazočili seminarima MŽNL NS Rijeka te da su iste uspješno savladali. Moram
napomenuti da su futsal suci (Marijan Šimatović, Mario Lulić) uspješno prošli sva testiranja za prvu
HMNL gdje su redovito sudili te sam primao same pohvale za njihovo suđenje. Na poziv komisije
sudaca HNS – a u talent program prijavljeni su Danijel Tonković i Milan Butorac. Danijel Tonković

u proljetnom dijelu sezone biti će na listi 3 hnl-regija Zapad. Zahvaljujem se svima na povjerenju i na
korektnoj suradnji. Posebno se zahvaljujem gosp. Josipu Šuperu, povjereniku za natjecanje s kojim
sam imao odličnu suradnju, fitness instruktoru gosp. Ivici Radoševiću koji mi je pomagao na
seminarima, administrativnoj tajnici Tamari Stilinović, disciplinskom sucu Darku Baniću i članu
sudačke komisije Josipu Brkljačiću.
Zahvaljujem se svim klubovima na suradnji, razumijevanju i toleranciji. Na kraju izvješća moram
reći da sam dao sve od sebe da dužnost povjerenika i da sam obavljao na najbolji mogući način.
Vladimir Romić,
povjerenik za suce

OCJENE SUDACA ZA JESENE SEZONA 2021/22
A -LISTA
Ime Prezime /kolo
Mario Lulić
Marijan Šimatović
Stipe Lulić
Mirko Bićanić
Bruno Papić
Igor Šuper

9

10

8,3/83

8,5
8,5
8.5

8,4/8,5

11

12

8,3
8,5
8,4

8,3

8,5

8,5/8,4

13

14

8,3
8,4
8,5
8,3

8,3

15

Pr.ocj

utak

8,5
8,5
8,2

8,36
8,4
8,43
8,3

3
5
6
3

8,5

8,47

7

14

15

Pr.ocj

utak

8,3

8,5
8,5
8,4

8,41
8,36
8,38
8,42
8,42
8,42

3
5
7
5
5
5

8,5

B-LISTA
Ime Prezime / kolo
Danijel Tonković
Milan Butorac
Stjepan Marković
Dean Galac
Jan Janković
Luka Stanišić

9

10

8,3
8,5
8,3/8,4
8,5

8,5
8,4
8,4
8,4
8,5
8,5

11

12

13

8,3
8,4
8,3
8,5
8,5
8,5

8,5

8,2
8,3
8,5

8,5

8,4

8,3

8,3
8,2

IZVJEŠĆE
DISCIPLINSKOG SUCA ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE
(skupina Ličko-senjska) u sezoni 2021/2022
Na temelju čl.57.stavak 3. točka 4. Propozicija ŽNL, disciplinski sudac podnosi izvješće za
sezonu 2021/2022.
Analiza kazni
Vrsta kazne
sezona 2021/2022
sezona 2020/2021
indeks
Isključenje igrača
13
19
68
Kazne - služ. osobe
2
4
50
Financijske kazne
9
9
_100__
Ukupno
24
32
75
Statistički gledano u odnosu na prošlu sezonu, vidljivo je da su kazne u padu, osim financijskih
kazni.
Na popisu kažnjenih igrača nalaze se:
NK «Croatia 92»:

-

Ivan Kolak – 1 utakmica
Antonio Jerbić – 3 utakmice
Mario Starčević – 1 utakmica

NK „Otočac“

-

Antonio Bićanić - pionir – 1 utakmica
Luka Žubrinić – pionir – 2 utakmice
Luka Boban – pionir – 1 utakmica

NK „Lika 95“

-

Rudo Mačić – pionir - 1 utakmica
Noa Krešić – ml. pioniri – 1 utakmica
Miroslav Bureš – 1 utakmica
Mario Marijanović – 1 utamica

NK „Velebit“

-

Marin Župan – 1 utakmica
Milan Asić – 1 utakmica

NK „Sokolac“

-

Ivan Borić – 1 utakmica

Službene osobe:
NK „Sokolac“
NK „Otočac“

-

Ivica Perković – 1 utakmica
Antonio Kostelac – 1 utakmica

Suci i delegati nisu kažnjavani.
Klubovima su izricane slijedeće novčane kazne i kazne oduzimanja bodova:
- NK „Croatia 92 “ – 350,00 kn+300,00 kn+400,00 kn
- NK „Lika 95“ – 300,00 kn+ 1.000,00 kn – 1 bod
- NK „Velebit“ – 250,00 kn
- NK „Plitvice“ – 500,00 kn – 1 bod
- NK „Bunjevac Gavran“ – 250,00 kn – 2 boda
- NK „Novalja“ – 2.000,00 kn

Sve kazne su izrečene prema Disciplinskom pravilniku HNS-a, a objavljene su putem
zapisnika sa sjednica disciplinskog suca. Ovom prilikom želim naglasiti da je rad disciplinskog suca
bio u potpunosti neovisan, što nalažu i propisi. Sve odluke su objavljene javno u cilju
transparentnosti rada disciplinskog suca, a sve u cilju prevencije. Takav oblik rada će se nastaviti i u
narednom periodu.
Suradnja sa Povjerenikom za natjecanje i Povjerenikom za suce je na visokom nivou.

Disciplinski sudac:
Darko Banić

IZVJEŠĆE INSTRUKTORA NOGOMETNOG SAVEZA LIČKO-SENJSKE
ŽUPANIJE
Aktivnosti tijekom proljetnog dijela sezone odrađene su u cijelosti.
Istaknuo bi iznimnu suradnju s trenerima i klubovima .
Aktivnosti tijekom proljetnog dijela odrađene su :
15.3.2022.. Primorsko goranska -Ličko senjska (Rijeka)
5.4.2022. Ličko senjska – Istarska županija (Lički Osik )
3.5.2022. Ličko-senjska – Grad Rijeka (Lički Osik)
10.5.2022. Završna selekcija tri županije održana je u Senju.
Na završnoj selekciji izabran je Luka Lopac iz NK Nehaj, isti je nastupao na HNS turniru središta u
Medulinu od 16.5.2022.-20.5. 2022.godine.
Bio sam član stožera NS Rijeka na HNS turniru središta.
Sudjelovao sam od 22.4 -24.4.2022.godine na tuniru „SV.Filip Jakov“
Sa ulaznim 2010. godištem.
Posebno bih istaknuo iznimnu suradnju vezanu za domaćinstva selektivnih utakmica, NK Croatia i
NK Nehaj.

Instruktor NS LSŽ:
Ivan Kolak

