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Glasnik 5
(2020. godina)

Uređuje:

Ivica VALERIJEV, tajnik

Komisija veterana
Zagrebačkog nogometnog saveza
Poštovani članovi veterana ZNS,
Komisija veterana ZNS pozorno prati razvoj situacije s pandemijom bolesti
COVID-19 koju uzrokuje virus SARS-CoV-2 i preporuke Nacionalnog stožera
Civilne zaštite Republike Hrvatske, preporuke i odluke Izvršnog odbora
Hrvatskog nogometnog saveza i Izvršnog odbora Zagrebačkog nogometnog
saveza.
U privitku ovoga Glasnika se nalazi Obavijest Središnjeg državnog ureda za
sport.
Na žalost, još se nisu stekli uvjeti za igranje prvenstvenih utakmica veterana
ZNS (51. prvenstvo veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020) te su
sukladno tomu, odgođene SVE utakmice (u svim ligama) koje su bile na
rasporedu u svibnju 2020. godine.
Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS razmatra mogućnosti oko
odigravanja ili neodigravanja utakmica 51. prvenstva veterana ZNS (ako to
dopuste prilike). Na vrijeme ćete biti obaviješteni koja je njihova Odluka s tim u
svezi. Za sada čekamo odluke Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza
i Izvršnog odbora Zagrebačkog nogometnog saveza.
Veterani ZNS su organizirali humanitarnu akciju za pomoć našem članu,
Siniša ŠIRANOVIĆ (VNK Horvati Mešić com), kome je kuća izgorjela 7. travnja
2020. godine. Hvala svima koji su sudjelovali u ovom humanitarnom djelu!
Na kraju, poštovani veterani ZNS, veterani HNS, pozdravljam Vas sve u ime
svih članova Komisije veterana ZNS, članova Povjerenstva za natjecanje veterana
ZNS, članova Komisije za žalbe veterana ZNS.
Predsjednik:
Tomo PRŠIR
(098 272565; tomo.prsir1@gmail.com)

Hrvatski nogometni savez
24. ožujka 2020. godine
Hrvatski nogometni savez kontinuirano je aktivan po pitanju problematike
vezane uz epidemiju koronavirusa te poštuje sve odluke Stožera za civilnu zaštitu
Republike Hrvatske.
Upravo su u izradi opcije (termini) nastavka nogometnih natjecanja te je po toj
temi upućen dopis Središnjem državnom uredu za šport. Hrvatski nogometni
savez također prati situaciju i problematiku u profesionalnim klubovima te je u
komunikaciji s istima, kao i s predstavnicima sindikata (FIFPro), UEFA i FIFA.
Savez je na temu problematike u profesionalnim klubovima uputio dopis prema
ministru financija gospodinu Zdravku MARIĆU i Državnom tajniku Središnjeg
državnog ureda za šport gospodinu Tomislavu DRUŽAKU. S obzirom na
nepredviđenu i tešku situaciju, izazvanu pandemijom koronavirusa, u kojoj su se
našli profesionalni klubovi, kao i bitnim smanjenjem njihovih prihoda, a kojem je
krivac viša sila, apeliramo na predstavnike igrača s jedne i klubove s druge strane
da pokrenu socijalni dijalog te da pronađu prihvatljivo i održivo rješenje o načinu
smanjivanja klupskih troškova, a koje neće značajno ugroziti ugovornu stabilnost i
egzistenciju igrača. Hrvatski nogometni savez je naravno spreman kao
moderator sudjelovati u svim aktivnostima vezanim za ovu problematiku.

7. travnja 2020. godine
Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza usvojio je izmjene kalendara
natjecanja u 1. i 2. HNL te Hrvatskom kupu, imajući u vidu aktualnu epidemiju
COVID-19. Također, postavljeni su novi rokovi u postupku licenciranja.
Prema preporuci krovne europske nogometne organizacije, UEFA, rukovodstvo
Hrvatskog nogometnog saveza razmotrilo je sve opcije u kalendaru kako bi se
omogućio uspješan završetak natjecateljske godine. S obzirom na to da je daljnji
tijek epidemije koronavirusa nepredvidiv, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog
saveza usvojio je tri inačice izmjene kalendara natjecanja Hrvatski Telekom
Prve lige, 2. Hrvatske nogometne lige te Hrvatskog kupa. Hrvatski
nogometni savez je po ovoj temi bio u komunikaciji sa Središnjim državnim
uredom za sport koji je upoznat i suglasan s ovdje navedenim odlukama. Ovisno
o epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj te odlukama nadležnih tijela,
Izvršni odbor će posebnom odlukom utvrditi koja će se inačica izmjene kalendara
natjecanja primijeniti. Također, Izvršni odbor je odredio rokove do kojih će objaviti
eventualno odabranu inačicu odluke:
Opcija 1
Početak natjecanja 1. HNL: 16. svibnja 2020. godine.
Početak natjecanja 2. HNL: 23. svibnja 2020. godine.
Završetak natjecanja 1. HNL i 2. HNL: 18. srpnja 2020. godine.
Rok za objavu: 20. travnja 2020. godine.
Opcija 2
Početak natjecanja 1. HNL i 2. HNL: 30. svibnja 2020. godine.
Završetak natjecanja 1. HNL i 2. HNL: 25. srpnja 2020. godine.

Rok za objavu: 4. svibnja 2020. godine.
Opcija 3
Početak natjecanja 1. HNL i 2. HNL: 13. lipnja 2020. godine.
Završetak natjecanja 1. HNL: 2. kolovoza 2020. godine.
Završetak natjecanja 2. HNL: 1. kolovoza 2020. godine.
Rok za objavu: 18. svibnja 2020. godine.

8. travnja 2020. godine
U emisiji Mali nogometni razgovori na HNTV gostovali su Ivančica SUDAC i
Josip BREZNI te su govorili o utjecaju epidemije COVID-19 na nogometna
natjecanja, kako domaća tako i europska.
Voditeljica Odjela međunarodnih poslova i licenciranja, Ivančica SUDAC, i
Povjerenik za natjecanje Hrvatski Telekom Prve lige, Josip BREZNI, predstavili
su stavove i planove UEFA i Hrvatskog nogometnog saveza po pitanju
završetka aktualnih nogometnih natjecanja u kontekstu aktualne globalne
pandemije novog koronavirusa.

15. travnja 2020. godine
Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza održao je danas putem video
konferencije 20. sjednicu.
Sukladno uputama FIFA i zbog prilagodbe radu u postojećoj situaciji uzrokovanoj
globalnom pandemijom koronavirusa, Izvršni odbor je usvojio izmjene i dopune
Pravilnika o statusu igrača i registracijama te Pravilnika o radu Arbitražnog suda
Hrvatskog nogometnog saveza. Prema novim izmjenama, u slučaju spora zbog
promjena ugovora između kluba i igrača zbog novonastalih okolnosti, Arbitražni
sud će odlučivati o osnovanosti tih izmjena. Također, Arbitražnom sudu
omogućeno je održavanje rasprava putem video konferencija. Izvršni odbor još
jednom apelira na klubove, igrače i trenere da pokušaju postići sporazum i da
jednostrane izmjene ostanu samo kao posljednja mjera. Na sjednici se
raspravljalo i o mogućnosti nastavka treninga i natjecanja. Zaključeno je da se
treba i dalje pratiti situacija te da će se treninzi i natjecanja nastaviti čim Stožer
civilne zaštite Republike Hrvatske procijeni da postoje uvjeti za takve aktivnosti.
Članovi Izvršnog odbora izviješteni su i o stalnoj komunikaciji Saveza s FIFA i
UEFA te poduzimanju usklađenih aktivnosti.

20. travnja 2020. godine
Hrvatski nogometni savez kontinuirano prati situaciju s epidemijom
COVID-19 te poštuje sve odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Slijedom novih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i
produženja mjera do 4. svibnja 2020. godine, Hrvatski nogometni savez je donio
odluku kako nastavak natjecanja u Prvoj HNL neće započeti 16. svibnja, što je
bio prvi od tri predviđena termina nastavka natjecanja. S obzirom na
nepredvidivost situacije izazvane pandemijom virusa SARS-CoV-2, Hrvatski
nogometni savez će i dalje surađivati te slijediti upute Stožera civilne zaštite

Republike Hrvatske i donositi odluke sukladno epidemiološkoj situaciji u
Republici Hrvatskoj, a o svim odlukama će na vrijeme obavještavati sve svoje
članice te medije i javnost.

24. travnja 2020. godine
Nakon najave Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o skorašnjem
popuštanju mjera zaštite od epidemije koronavirusa, Hrvatski nogometni savez
osnovao je radnu skupinu za povratak igri koja je putem video konferencije
održala prvi sastanak.
U radnoj skupini sudjeluju tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, Vladimir
IVETA, koordinator natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza, Neven
ŠPRAJCER te povjerenik Hrvatski Telekom Prve lige, Josip BREZNI, liječnik A
reprezentacije i član Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza dr.
Zoran BAHTIJAREVIĆ, tajnik Zdravstvene komisije dr. Tomislav VLAHOVIĆ te
vanjski stručnjaci na području epidemiologije i infektologije dr. Adrijana VINCE, dr.
Zvjezdana LOVRIĆ-MAKARIĆ i dr. Zvonimir ŠOSTAR. Cilj skupine jest pripremiti i
usmjeriti klubove za postupni povratak uobičajenom ritmu treninga i utakmica uz
prikladne mjere zaštite zdravlja igrača i svih drugih aktera u nogometu. Radna
skupina će sve preporuke i smjernice razviti u suradnji s predstavnicima Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske kako bi osigurala da će treninzi i utakmice biti
održani uz najmanji mogući rizik za širenje virusa SARS-CoV-2. Kao i do sada,
Hrvatski nogometni savez sve odluke donosit će sa zdravljem igrača i
nogometnih djelatnika na prvom mjestu. Prvi planirani korak u pripremi za
nastavak sezone jest omogućiti treninge u malim skupinama do pet igrača, a
radna skupina uskoro će održati i video konferenciju s medicinskim i tehničkim
predstavnicima klubova Hrvatski Telekom Prve lige kako bi klubovima prenijeli
detaljne upute za organizaciju treninga uz minimalne mogućnosti zaraze. Odluka
o početku odigravanja utakmica bit će donesena sukladno preporukama nadležnih
državnih tijela.

27. travnja 2020. godine
Radna skupina Hrvatskog nogometnog saveza za povratak nogometu
organizirala je video konferenciju s predstavnicima klubova Hrvatski Telekom
Prve lige na temu mjera koje treba poduzeti prilikom povratka nogometaša
treninzima, a kako bi ih se maksimalno zaštitilo od zaraze novim koronavirusom.
Ispred Hrvatskog nogometnog saveza, na video konferenciji sudjelovali su
koordinator natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza Neven ŠPRAJCER te
povjerenik Hrvatski Telekom Prve lige Josip BREZNI, liječnik A reprezentacije i
član Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza dr. Zoran
BAHTIJAREVIĆ i tajnik Zdravstvene komisije dr. Tomislav VLAHOVIĆ, dok su
klubove Hrvatski Telekom Prve lige predstavljali liječnici i team manageri.
Radna skupina Hrvatskog nogometnog saveza predstavila je klubovima
smjernice za postupni povratak uobičajenom ritmu treninga te prikladne mjere
zaštite zdravlja igrača i svih drugih aktera u nogometu.
"Sve preporuke i smjernice razvijene su u suradnji sa Stožerom civilne zaštite

Republike Hrvatske kako bismo osigurali da treninzi budu održani uz najmanji
mogući rizik za širenje virusa SARS-CoV-2. Hrvatskom nogometnom savezu je
zdravlje igrača i nogometnih djelatnika na prvom mjestu te smo se time vodili
prilikom izrade svih uputa", izjavio je dr. Zoran BAHTIJAREVIĆ, koji je nakon
održane prezentacije s kolegama iz radne skupine odgovarao na upite klubova. U
prvoj fazi povratka nogometu, klubovima će biti omogućeni treninzi u malim
skupinama do pet igrača. Sve mjere i testiranja bit će provedeni sukladno
uputama Radne skupine Hrvatskog nogometnog saveza, a koje odobrava
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Premier liga (povjerenik Adam ŽIVIĆ, 091 5059264; adamzivic@gmail.com):
Nema izvješća.
1. liga skupina A (povjerenik Krešimir LOVREKOVIĆ; 099 7330474; barezi1960@gmail.com):
Nema izvješća.
1. liga skupina B (povjerenik Luka LUKIĆ; 099 2008280; lukic13luka@gmail.com):
Nema izvješća.

2. liga skupina A (povjerenik Milan NESVANULICA, 098 422326; fscmilan@gmail.com):
Neodigrane utakmice:
24. kolo:
Optimist - Jarun
(termin nije određen)
9. kolo:
Končar - Prečko stari
(termin nije određen)
Nema izvješća.
2. liga skupina B (povjerenik Željko JUNKOVIĆ, 099 2140054; zizpromet@gmail.com):
Neodigrane utakmice:
4. kolo:
Maksimir - INAS
(termin nije određen)
5. kolo:
Tora - Naftaš - Ivanić
(termin nije određen)
6. kolo:
Usora - Sesvetski Kraljevec 2
(termin nije određen)
8. kolo:
Ravnice - Sesvetski Kraljevec 2
(termin nije određen)
Nema izvješća.
2. liga skupina C (povjerenik Đuro DRAGIĆ, 091 6570484; dj.dragic@gmail.com):
Nema izvješća.

Dugovi
Klubovi dužnici za kazne:
Liga

Sezona

Dug [kn]

Trocal

Ime kluba

2. liga skupina B

2019/2020

500,00

Maksimir

2. liga skupina B

2019/2020

500,00

Igrači dužnici za kazne:
Ime kluba

Ime igrača

Liga

Sezona

Dug [kn]

Vrapče 1978.

Igor BARIŠIĆ

Premier liga

2018/2019

550,00

Mladost (DD)

Josip MACEKOVIĆ

2. liga skupina C

2018/2019

200,00

Nur

Tarik PLIČANIĆ

2. liga skupina A

2018/2019

200,00

Nur

Faris PLIČANIĆ

2. liga skupina A

2018/2019

200,00

Nur

Edin HUKANOVIĆ

2. liga skupina A

2018/2019

200,00

Sava (Gredice)

Dragan ANTUNOVIĆ

1. liga skupina A

2019/2020

200,00

DŠRM-Polet

Zdravko MIRKOVIĆ

1. liga skupina A

2019/2020

200,00

Radio Taxi Zagreb

Igor KRAKIĆ

2. liga skupina A

2019/2020

500,00

Studentski Grad Zagići

Muho HALILOVIĆ

2. liga skupina B

2019/2020

100,00

HAŠK 1903.

Damir CVEK

Premier liga

2019/2020

500,00

Mala Mlaka

Stjepan MARAVIĆ

1. liga skupina B

2019/2020

200,00

Maksimir

Saša VIDAČAK

2. liga skupina B

2019/2020

200,00

Cro Docs

Mario SESAR

Premier liga

2019/2020

100,00

Sesvetski Kraljevec 1

Tomislav BONCEK

Premier liga

2019/2020

100,00

HAŠK 1903.

Zoran KUTLEŠA

Premier liga

2019/2020

200,00

HAŠK 1903.

Željko FRANJIĆ

Premier liga

2019/2020

500,00

Gajnice

Mario GOLUBIĆ

Premier liga

2019/2020

200,00

Usora

Franjo MARTINOVIĆ

2. liga skupina B

2019/2020

100,00

Mladost (DD)

Alen STANEŠIĆ

2. liga skupina C

2019/2020

500,00

Klubovi dužnici za članarinu za 2019. godinu:
Nema !!!

