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Uređuje: 
 
 
 

Ivica VALERIJEV, tajnik 



Poštovani članovi veterana ZNS, 
u ponedjeljak 18. svibnja 2020. godine u Buzinu je održan sastanak Komisije veterana 

ZNS na kojem su donijete sljedeće Odluke: 
 

 51. prvenstvo veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 se prekida s danom 18. 
svibanj 2020. godine (u svih šest liga veterana ZNS: Premier liga, 1. liga skupina A, 1. liga 
skupina B, 2. liga skupina A, 2. liga skupina B, 2. liga skupina C) i prvenstvene utakmice se 
više ne smiju i neće igrati; 

 poništava se dokument "Propozicije natjecanja, Komisija za veterane ZNS, sezona 2019-
2020" koji je stupio na snagu 23. kolovoza 2019. godine i koji je vrijedio do završetka 51. 
prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020; 

 trenutni i zatečeni poredak momčadi na Ljestvicama (stanje od 13. ožujka 2020. godine) u 
svih šest liga veterana ZNS: Premier liga, 1. liga skupina A, 1. liga skupina B, 2. liga skupina 
A, 2. liga skupina B, 2. liga skupina C se proglašava Konačnim ljestvicama bez obzira na 
količinu odigranih utakmica pojedinih momčadi u 51. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska 
sezona 2019/2020; 

 u 51. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 (Premier liga, 1. liga 
skupina A, 1. liga skupina B, 2. liga skupina A, 2. liga skupina B, 2. liga skupina C) niti u 
jednoj ligi se neće proglašavati prvaci i neće se dodjeljivati nagrade (pehari za osvojena prva 
tri mjesta, priznanje za najboljeg strijelca); 

 Prvi stupanj natjecanja, Premier liga: 
- u 51. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 iz lige u niži stupanj 
natjecanja (1. liga) ne ispadaju dvije posljednje momčadi na ljestvici (11. plasirani i 12. 
plasirani), 
- u 51. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 dvije prvoplasirane 
momčadi na ljestvici stječu pravo nastupa na veteranskom nogometnom prvenstvu 
HRVATSKE u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza; 
- u 52. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2020/2021 biti će jedna skupina, 
Premier liga sa četrnaest momčadi s dvokružnim sustavom igranja; 
- u 52. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2020/2021 iz lige u niži stupanj 
natjecanja (1. liga) ispadaju četiri posljednje momčadi (11. plasirani, 12. plasirani, 13. 
plasirani i 14. plasirani); 

 Drugi stupanj natjecanja, 1. liga skupina A i 1. liga skupina B: 
- u 51. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 prvoplasirane momčadi na 
ljestvici obje skupine prve lige stječu pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Premier 
liga) u sezoni 2020 / 2021, 
- iz 1. liga skupina A u niži stupanj natjecanja (2. liga) ne ispadaju dvije posljednje 
momčadi na ljestvici (11. plasirani i 12. plasirani), 
- iz 1. liga skupina B u niži stupanj natjecanja (2. liga) ne ispadaju dvije posljednje 
momčadi na ljestvici (11. plasirani i 12. plasirani); 
- u 52. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2020/2021 biti će dvije skupine, 1. 
liga skupina A i 1. liga skupina B s po trinaest momčadi s dvokružnim sustavom igranja; 
- u 52. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2020/2021 iz dvije skupine (1. liga 
skupina A i 1. liga skupina B) u niži stupanj natjecanja (2. liga) ispadaju tri posljednje 
momčadi (11. plasirani, 12. plasirani i 13. plasirani); 

 Treći stupanj natjecanja, 2. liga skupina A, 2. liga skupina B i 2. liga skupina C: 
- u 51. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 prvoplasirane momčadi na 
ljestvici u sve tri skupine druge lige stječu pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (1. liga) 
u sezoni 2020 / 2021, 
- u 51. prvenstvu veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 najbolja drugoplasirana 
momčadi na ljestvicama sve tri skupine druge lige (Tora) stječe pravo nastupa u višem 
stupnju natjecanja (1. liga) u sezoni 2020 / 2021. 

 
Predsjednik: 

 
 
 

Tomo PRŠIR 
(098 272565; tomo.prsir1@gmail.com) 



Dugovi 
 
 
 

Klubovi dužnici za kazne: 
Ime kluba Liga Sezona Dug [kn] 

Trocal 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 

Studentski Grad Zagići Muho HALILOVIĆ 2. liga skupina B 2019/2020 100,00 

HAŠK 1903. Damir CVEK Premier liga 2019/2020 500,00 

Maksimir Saša VIDAČAK 2. liga skupina B 2019/2020 100,00 

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 

Usora Franjo MARTINOVIĆ 2. liga skupina B 2019/2020 100,00 

 
 
 

Klubovi dužnici za članarinu za 2019. godinu: 
 

Nema !!! 


