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Uređuje: 
 
 
 

Ivica VALERIJEV, tajnik 



Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS: 
 

Poštovani veterani ZNS, u ponedjeljak 22. kolovoza 2022. godine i utorak 23. kolovoza 2022. 
godine, u Buzinu u prostoriji Tajništva veterana ZNS, su održani Plenumi po ligama (svih šest liga). 

Nazočnost predstavnika na Plenumima je bila sljededa: 2. liga skupina C (9 predstavnika od 12 
momčadi), 2. liga skupina B (6 predstavnika od 13 momčadi), 2. liga skupina A (7 predstavnika od 14 
momčadi), 1. liga skupina B (7 predstavnika od 12 momčadi), 1. liga skupina A (7 predstavnika od 12 
momčadi) i Premier liga (4 predstavnika od 11 momčadi). 

U privitku ovoga Glasnika su dokumenti „54. prvenstvo veterana ZNS, voditelji, igrališta, podloga, 
dresovi“, „54. prvenstvo veterana ZNS, Raspored, jesen 2022“, „ZNS, Veterani, Propozicije natjecanja, 54. 
prvenstvo, sezona 2022-2023“, „Zapisnik  o utakmici, ZNS, Veterani, 26 igrača“ i „HNS, Pravilnik o 
nogometnim natjecanjima, 2022-06-06“. 

Molimo Vas, pročitajte i proučite sve dokumente i želimo Vam mnogo uspjeha i srede u 54. 
prvenstvu veterana ZNS (sezona 2022/2023). 
 
Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS: 
 
Premier liga (povjerenik Luka LUKID; 099 2008280; lukic13luka@gmail.com) 
 
1. liga skupina A (povjerenik Krešimir LOVREKOVID; 099 7330474; barezi1960@gmail.com) 
 
1. liga skupina B (povjerenik Adam ŽIVID, 091 5059264; adamzivic@gmail.com) 
 
2. liga skupina A (povjerenik Milan NESVANULICA, 098 422326; fscmilan@gmail.com) 
 
2. liga skupina B (povjerenik Željko JUNKOVID, 099 2140054; zizpromet@gmail.com) 
 
2. liga skupina C (povjerenik Đuro DRAGID, 091 6570484; dj.dragic@gmail.com) 
 
Povjerenik za suce (Boris MURKO, 098 807689; boris.murko1@gmail.com 
 
Povjerenik za delegate (Josip STIPKOVID, 098 1852041; josip.stipkovic@gmail.com) 
 
Disciplinski sudac veterana ZNS (Đuro DRAGID, 091 6570484; dj.dragic@gmail.com) 
 
 
 
Komisija za žalbe veterana ZNS: 
 
Josip RELJID – predsjednik, Branimir ERJAVAC – član, Marijan BELANČID – član, Nikola ERCEG – član 
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Klubovi dužnici za kazne: 

Ime kluba Liga Sezona Dug [kn] 

Zanatlija 1. liga skupina A 2021/2022 500,00 

 
 
 

Igrači dužnici za kazne: 

Ime kluba Ime igrača Liga Sezona Dug [kn] 

Mladost Buzin-Malešnica Danijel TOŠAJ 2. liga skupina C 2021/2022 400,00 

Trocal Matej GOLUBID 2. liga skupina B 2021/2022 100,00 

Ravnice Ivan DOSID 1. liga skupina B 2021/2022 500,00 

KKK Zagreb Duško KRSTID 2. liga skupina C 2021/2022 200,00 

Radio Taxi Zagreb Dražen ZANOŠKI 2. liga skupina A 2021/2022 100,00 

Trocal Marko JELINID 2. liga skupina B 2021/2022 100,00 

Devetka Mario MAMID 1. liga skupina B 2021/2022 100,00 

Dubrava Tim Kabel Gjon GJERGJI 1. liga skupina B 2021/2022 300,00 

Zanatlija Damir HRŽICA 1. liga skupina A 2021/2022 200,00 

Stari prijatelji Vedran ŠLAJS 2. liga skupina C 2021/2022 200,00 

 
 
 
 

Klubovi dužnici za članarinu: 

Ime kluba Liga Godina Dug [kn] 

Uljanik 2. liga skupina C 2022 500,00 

 



Predmet: Žalba Veteranskog nogometnog kluba Purger (Zagreb) 
 

Komisija za žalbe veterana ZNS, u sastavu Josip RELJIĆ – predsjednik, Nikola ERCEG - član, 
Marijan BELANČIĆ - član, Branimir ERJAVAC – član, sukladno odredbi članka 15, Propozicije natjecanja, 
Komisija za veterane ZNS, sezona 2022-2023, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom veterana ZNS, 
odredbama članka 111, Disciplinskog pravilnika HNS, (Glasnik 16/14) s izmjenama na sjednicama 
održanim 20. travnja 2015. godine, 22. prosinca 2015. godine, 29. travnja 2016. godine i 5. lipnja 2017. 
godine i članka 75,Pravilnika o nogometnim natjecanjima, (Pravilnik o nogometnim natjecanjima 
objavljen je u Glasnik 24/07 – pročišdeni tekst, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09-ispravak, 23/09-pročišdeni 
tekst, 10/10, 15/11, 46/11, 56/11, 19/12, 22/12, 23/12 - ispravak, 28/13, 09/14, 15/14, 60/14, 34/15, 
28/16, 51/16, 05/17,45/17 i 37/18) odlučujudi o Žalbi Veteranski nogometni klub Purger (Zagreb) (u 
daljem tekstu VNK Purger) na prijedlog Povjerenstva za natjecanje veterana ZNS (u daljem tekstu 
Povjerenstvo) od 9. kolovoza 2022. godine i Odluke Komisije veterana ZNS od 11. kolovoza 2022. 
godine, objavljene u Glasnik 20 (2022) ZNS, Komisija veterana od 17. kolovoza 2022. godine, kojom je 
određeno da VNK Purger u 54. prvenstvu veterana ZNS (sezona 2022/2023) igra u 2. liga skupina C, na 
sjednicama održanim dana 16. kolovoza 2022. godine i 26. kolovoza 2022. godine, donijela je sljededu: 
 

O  D  L  U  K  U 
 

Odbija se Žalba koju je uputio VNK Purger na prijedlog Povjerenstvo sa sastanka održanog dana 
9. kolovoza 2022. godine, koji su prihvadeni Odlukom Komisije veterana ZNS na sastanku koji je održan 
11. kolovoza 2022. godine (objavljeno u Glasnik 20 (2022) ZNS, Komisija veterana od 17. kolovoza 2022. 
godine), kojom je određeno da VNK Purger u 54. prvenstvu veterana ZNS (sezona 2022/2023) igra u 2. 
liga skupina C. 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
Komisija veterana ZNS na sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine, donijela je Odluku kojom 

se prihvada prijedlog Povjerenstva sa sjednice održane 9. kolovoza 2022. godine, kojim je određeno da 
VNK Purger u 54. prvenstvu veterana ZNS (sezona 2022/2023) igra u 2. liga skupina C (objavljeno u 
Glasnik 20 (2022) ZNS, Komisija veterana od 17. kolovoza 2022. godine). 

Dana 11. kolovoza 2022. godine (preuranjeno i prije roka, to jest prije nego je Odluka objavljena 
u Glasnik 20 (2022) ZNS, Komisija veterana od 17. kolovoza 2022. godine), VNK Purger podnio je Žalbu 
na prijedlog Povjerenstva od 9. kolovoza 2022. godine i Odluku Komisije veterana ZNS od 11. kolovoza 
2022. godine, kojom je određeno da VNK Purger u 54. prvenstvu veterana ZNS (sezona 2022/2023) igra 
u 2. liga skupina C, objavljenoj u Glasnik 20 (2022) ZNS, Komisija veterana od 17. kolovoza 2022. 
godine. 

Tekst podnesene Žalbe prenose u cijelosti, a sve kako ne bi bilo pogrešnih implikacija i tumačenja 
sadržaja Žalbe koja glasi: 

„Nastavno na zaključak sastanka povjerenika 2. lige veterana, našem klubu, VNK Purger, je 
određeno da igra u 2. ligi, skupina C. Obzirom da nam je igralište u Prečkom (NK Prečko, Petrovaradinska 
ulica 2), takav razmještaj bi uzrokovao da cijela skupina C na svoje gostujude utakmice putuje na zapad 
Zagreba (sjeverno od Save) te da svi naši igrači putuju do igrališta klubova skupine C. Radi financijskih 
ušteda svim klubovima u skupini C i logističkih prednosti (zbog daljeg putovanja na utakmicu upitna su 
stizanja svih igrača na utakmice koje se igraju između 16 i 17 sati), molimo i predlažemo da se naš klub 
razvrsta u skupinu A 2. lige. Postoji 5 klubova koji su geografski bolje povezani sa skupinom C zbog 
lokacije svojih igrališta, a raspoređeni su u skupinu A. Dva kluba imaju prijavljeno igralište u Blatu, jedan 
u Dugavama, jedan u Lučkom, a jedan čak u Čehima. Smatramo da bilo koji od tih klubova, a pogotovo 
klubovi koji igraju u Čehima i Lučkom, spadaju u skupinu C puno prije nego naš klub koji domade 
utakmice igra u Prečkom, na zapadu Zagreba. U nadi da dete razmotriti naš prijedlog i uvažiti ga, 
srdačno vas pozdravljam.“ 
 

Prije svega treba naglasiti, da je Žalba Veteranskog nogometnog klub Purger (Zagreb) 



podnesena prije roka, to jest preuranjeno, bududi da su prijedlozi Povjerenstva za natjecanje veterana 
ZNS sa sjednice održane 9. kolovoza 2022. godine, te Odluka Komisije veterana ZNS sa sjednice koja je 
održana 11. kolovoza 2022. godine, a kojom je određeno da VNK Purger u 54. prvenstvu veterana ZNS 
(sezona 2022/2023) igra u 2. liga skupina C, objavljeni u Glasnik 20 (2022) ZNS, Komisija veterana od 
17. kolovoza 2022. godine, dok je Žalba podnesena 11. kolovoza 2022. godine, dakle 6 (šest) dana prije 
nego li je sporna Odluka uopde objavljena. 

Međutim, Komisija za žalbe veterana ZNS u nastavku je detaljno analizirala sve žalbene razloge, 
kao i razloge zbog čega je donesena Odluka da se Žalba VNK Purger odbije. 

Radi detaljnog razrješenja svih odlučnih činjenica, Komisija za žalbe veterana ZNS zakazala je 
ročište za 16. kolovoza 2022. godine, dok je donošenje konačne Odluke Komisija za žalbe veterana ZNS 
prebačeno za 26. kolovoza 2022. godine. 

Žalba VNK Purger koja je podnesena protiv prijedloga Povjerenstva sa sastanka održanog dana 9. 
kolovoza 2022. godine, a prijedlozi su prihvadeni Odlukama Komisije veterana ZNS na sastanku, koji je 
održan 11. kolovoza 2022. godine, kojima je određeno da VNK Purger u 54. prvenstvu veterana ZNS 
(sezona 2022/2023) igra u 2. liga skupina C, objavljenima u Glasnik 20 (2022) ZNS, Komisija veterana od 
17. kolovoza 2022. godine, odbija se kao neosnovana. 

U odnosu na žalbene razloge, treba redi da su argumenti VNK Purger logični i smisleni, da isti 
mogu imati uporišta u određenim okolnostima, koje bi mogle biti od značaja u kojoj ligi bi igrao određeni 
klub, međutim treba naglasiti da u veteranima Zagrebačkog nogometnog saveza ne postoji geografska 
podjela, kojom bi se određivao raspored klubova koji igraju u pojedinim ligama, posebno da bi se 
raspored klubova temeljio na nogometnim igralištima na kojima pojedini klub igra domade utakmice. 

Prilikom donošenja Prijedloga o rasporedu u kojoj de ligi igrati određeni klub, Povjerenstvo, te 
konačno Komisija veterana ZNS, vode računa o svim parametrima, pri tome se također uzima u obzir da 
se u skladu s natjecateljskim mogudnostima, brojnosti klubova, ravnomjernost liga, uvaže molbe i 
zahtjevi klubova u kojoj de ligi igrati svaki pojedini klub, obzirom na mjesto na Ljestvici te uspjeh u 
prethodnoj sezoni. Izuzetak je naravno Premier liga koja je samo jedna i koja se igra na području čitavog 
grada Zagreba. 

Geografski položaj nogometnog igrališta, na kojem žalitelj pa i svaki drugi klub igra svoje domade 
utakmice, nije i ne može biti jedini razlog, zbog kojeg bi žalitelj imao prednost u odnosu na druge 
klubove iz te lige da se natječe u 2. liga skupina A, a koji domade utakmice igraju na nekom drugom 
igralištu, koje je geografski više udaljeno od igrališta na kojem žalitelj igra domade utakmice. 

Argumenti žalitelja da bi zbog geografskog položaja igrališta, na kojem de žalitelj igrati domade 
utakmice, imao prednost u odnosu na druge klubove koji su raspoređeni u 2. liga skupina A i koji se 
izrijekom ne spominju u Žalbi, ali se navode njihova domada igrališta, nisu osnovani. 

Primjerice, postoji niz momčadi koji se natječu u veteranskim ligama, a koji iz niza razloga svoje 
domade utakmice ne igraju da nogometnim igralištima s kojih potječu i na kojima utakmice igraju njihovi 
„seniori“, nego su primorani da svoje domade utakmice igraju, kolokvijalno rečeno, na „drugom kraju 
grada“. U nizu slučajeva radi se o činjenici da su Uprave pojedinih klubova, uskratile domadinstvo 
„svojim veteranima“ da na tom igralištu igraju svoje domade utakmice (primjeri su NK Kustošija, NK 
Jarun, NK Brezovica), a u proščosti je bilo još primjera. 

U nedostatku određenog pravilnika, kojim bi se Povjerenstvo te konačno Komisija veterana ZNS 
rukovodili svojim odlukama, u koju de ligu biti raspoređen svaki pojedini klub (pod pretpostavkom da 
nisu prešli u viši ili niži stupanj natjecanja), prije svega se vodi briga o dobrim običajima, vodedi računa o 
tome gdje su ti klubovi igrali u prethodnom prvenstvu veterana ZNS (pod pretpostavkom da nisu prešli u 
viši ili niži stupanj natjecanja), koliko se sezona natječu, postoje li određeni nenogometni ili drugi razlozi 
zbog kojih određeni klub ne može ili ne želi igrati u određenoj ligi. 

U sljededem 54. prvenstvu veterana ZNS (sezona 2022/2023), pored nogometnih klubova koji 
ved nekoliko sezona igraju u 2. liga skupina A, za natjecanje u 2. liga skupina A, pretendirala su tri kluba 
koji se ove sezone po prvi puta natječu u 2. liga skupina A, a to su VNK Legende i točka (Zagreb), VNK 
KKK Zagreb (Zagreb) i žalitelj, a prema rasporedu, od ova tri kluba u 2. liga skupina A, mogli su biti 
raspoređena samo dva. 

Povjerenstvo i Komisija veterana ZNS prednost su opravdano dali VNK Legende i točka (Zagreb), 



VNK KKK Zagreb (Zagreb) te su ova dva kluba rasporedili da igraju u 2. liga skupina A, bez obzira što to 
u Odlukama o rasporedu nije obrazloženo, a niti je to bilo nužno obrazlagati. Konačno, žalitelj u svojoj 
Žalbi niti na spominje ova dva kluba, nego se samo apostrofira na domada igrališta na kojima de ti 
klubovi igrati svoje domade utakmice. 

VNK KKK Zagreb (Zagreb) je klub koji se mnogo sezona natječe u veteranskim ligama ZNS, a zbog 
stalnih sukoba koji su imali s pojedinim momčadima u 2. liga skupina C, zbog čega su kažnjavani, ved tri 
sezone mole da im se omogudi premještaj u 2. liga skupina A. U 54. prvenstvu veterana ZNS (sezona 
2022/2023) ta mogudnost se ostvarila odustajanjem nekoliko momčadi pa su im Povjerenstvo i Komisija 
veterana ZNS to omogudili. 

Što se tiče VNK Legende i točka (Zagreb), taj veteranski nogometni klub osnovan je od bivših 
igrača VNK Radio Taxi Zagreb (Zagreb), koji se više ne želi natjecati u prvenstvu veterana ZNS. Stoga je i 
logično da VNK Legende i točka (Zagreb) svoje natjecanje nastavi upravo u 2. liga skupina A. 

S druge strane, VNK Purger je novo osnovani veteranski nogometni klub i prilikom donošenja 
Prijedloga i Odluke o rasporedu u kojoj de se ligi natjecati svaki od ova tri kluba, prednost za raspored u 
2. liga skupina A, opravdano je dana klubovima VNK Legende i točka (Zagreb) i VNK KKK Zagreb 
(Zagreb), stoga je donesena Odluka kao i izreci. 
 
 

Komisija za žalbe veterana ZNS: 
 
 
 

Josip RELJIĆ, predsjednik 
(josip.reljic1@gmail.com) 

(098 1644538) 


