
 

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ 
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 

Komisija veterana 
Zagreb, Ulica Mladosti 1. odvojak 3   Telefax:+385 (1) 3701363 
Mobitel: +385 (0) 99 3111521   Telefon:+385 (1) 3777276 
IBAN: HR1523600001101420453   E mail: zns-veterani@zg.htnet.hr 
OIB:  14753935233    Matični broj: 3212092 

Zagreb, 29. lipnja 2020. godine. 
 

Glasnik 7 
(2020. godina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uređuje: 
 
 
 

Ivica VALERIJEV, tajnik 



Komisija veterana ZNS: 
 
Odluke Komisije veterana ZNS od 18. svibnja 2020. godine: 
 

 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) 



Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS: 
 

- ovjeravaju se rezultati i ljestvice 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 
2019/2020 (u nastavku Glasnika); 

- dvije prvoplasirane momčadi 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 
Premier liga (Lokomotiva-Senjak hoteli i Rudeš C.I.O.S.) stekli su pravo nastupa na 21. 
prvenstvu veterana HNS (veliki nogomet), a budući da aktualni veteranski prvaci Hrvatske 
dolaze iz našeg saveza (Lokomotiva-Senjak hoteli), pravo nastupa na 21. prvenstvu veterana 
HNS (veliki nogomet) stekla je i momčad Autoklub Siget - H.D. 

- 11. plasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 Premier 
liga (Sesvetski Kraljevec 1) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu 
veterana ZNS igra u najvišem stupnju natjecanja (Premier liga); 

- 12. plasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 Premier 
liga (Dinamo, Odranski Obrež) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu 
veterana ZNS igra u najvišem stupnju natjecanja (Premier liga); 

- prvoplasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 1. liga 
skupina A (Špansko-Mark-bau) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu 
veterana ZNS igra u višem stupnju natjecanja (Premier liga); 

- prvoplasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 1. liga 
skupina B (Dubrava Tim Kabel) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu 
veterana ZNS igra u višem stupnju natjecanja (Premier liga); 

- 11. plasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 1. liga 
skupina A (Dinamo Turić-Poliklinika Ribnjak) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. 
prvenstvu veterana ZNS igra u drugom stupnju natjecanja (1. liga skupina A); 

- 12. plasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 1. liga 
skupina A (Hrvatski Leskovac) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu 
veterana ZNS igra u drugom stupnju natjecanja (1. liga skupina A); 

- 11. plasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 1. liga 
skupina B (Ivanja Reka Posavina) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu 
veterana ZNS igra u drugom stupnju natjecanja (1. liga skupina B); 

- 12. plasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 1. liga 
skupina B (RIZ 1978.) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu veterana ZNS 
igra u drugom stupnju natjecanja (1. liga skupina B); 

- prvoplasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 2. liga 
skupina A (Prečko stari) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu veterana 
ZNS igra u višem stupnju natjecanja (Prva liga); 

- prvoplasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 2. liga 
skupina B (Naftaš - Ivanić) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu 
veterana ZNS igra u višem stupnju natjecanja (Prva liga); 

- prvoplasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 2019/2020 2. liga 
skupina C (Brezovica) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu veterana 
ZNS igra u višem stupnju natjecanja (Prva liga); 

- najbolja drugoplasirana momčad 51. prvenstva veterana ZNS; natjecateljska sezona 
2019/2020 u sve tri skupine drugih liga (2. liga skupina A, 2. liga skupina B, 2. liga skupina C) 
(Tora) stekla je pravo da od sezone (2020/2021) u 52. prvenstvu veterana ZNS igra u višem 
stupnju natjecanja (Prva liga); 

- momčadi koji su se u prvim i drugim ligama veterana ZNS (51. prvenstvo, sezona 2019/2020) 
plasirali od drugog do zaključno petog mjesta na ljestvici, stekli su pravo prijaviti se u sljedećoj 
sezoni (2020/2021) u 52. prvenstvu veterana ZNS u viši stupanj natjecanja. Plasman takvih 
momčadi u viši stupanj natjecanja uvjetovan je popunjenošću viših liga. 

 
 

Prijedlogom Povjerenstva za natjecanje i Odlukom Komisije veterana ZNS, odlučeno je da 52. 
prvenstvo veterana ZNS (sezona 2020 / 2021) počne u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine. U jesenskom 
dijelu prvenstva predviđeno je odigravanje deset kola (sedam ponedjeljaka i tri četvrtka, do zaključno 10. 
kola, 19. listopada 2020. godine). 



Natjecanje u 52. prvenstvu veterana ZNS (sezona 2020 / 2021 godine) održati će se u tri 
stupnja po dvokružnom sustavu bodovanja: 

- prvi stupanj natjecanja: 
jedna skupina, Premier liga s 14 (četrnaest) momčadi, 
- drugi stupanj natjecanja: 
dvije skupine (1. liga skupina A i 1. liga skupina B) s po 13 (trinaest) momčadi, 
- treći stupanj natjecanja: 
dvije, tri ili četiri skupine (2. liga skupina A, 2. liga skupina B, 2. liga skupina C i 2. liga skupina D) 
ovisno o količini prijavljenih momčadi. 

 
- iz Premier lige ispadaju četiri posljednje plasirane momčadi na ljestvici (11.,12., 13. i 14. 

plasirani); 
- pobjednik 1. liga skupina A stječe pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Premier liga) u 

sezoni 2021 / 2022; 
- pobjednik 1. liga skupina B stječe pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Premier liga) u 

sezoni 2021 / 2022; 
- iz 1. liga skupina A lige ispadaju tri posljednje plasirane momčadi na ljestvici (11.,12. i 13. 

plasirani), 
- iz 1. liga skupina B lige ispadaju tri posljednje plasirane momčadi na ljestvici (11.,12. i 13. 

plasirani), 
- ako će biti četiri skupine drugih liga, pobjednici svih skupina stječu pravo nastupa u višem stupnju 

natjecanja (Prva liga) u sezoni 2021 / 2022; 
- ako će biti tri skupine drugih liga, tada i najbolja drugoplasirana momčad sve tri lige stječe pravo 

nastupa u višem stupnju natjecanja (Prva liga) u sezoni 2021 / 2022; 
- ako će biti dvije skupine drugih liga, pobjednici i drugoplasirane momčadi obje skupine, stječu 

pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Prva liga) u sezoni 2021 / 2022. 
 

Ukoliko nije moguće organizirati 52. prvenstvo veterana ZNS po ovakvom sustavu natjecanja, 
Komisija za veterane ZNS zadržava pravo promjene sustava natjecanja. Novi sustav natjecanja ovisit će 
o količini prijavljenih momčadi, a to će se doznati nakon isteka roka za prijavu momčadi za 52. 
prvenstvo veterana ZNS (9. kolovoz 2019. godine). 
 

Podsjetnik da od 1. srpnja 2020. godine (sezona 2020 / 2021) pravo (starosna dob) na 
registraciju za veteranske klubove ZNS imaju igrači rođeni do 30. lipnja 1988. godine. U „Propozicijama 
natjecanja“ piše da igrač do kraja sezone u kojoj počinje nastupati za momčad veterana u ZNS treba 
navršiti 33. godine života (do 30. lipnja 2021. godine). 
 

Prijelazni rok za veterane (iznimno ove godine) traje od 27. srpnja do 19. listopada 20209. 
godine, a prijelaz iz kluba u klub ili iz saveza u savez je moguće ostvariti uz važeću Istupnicu i po potrebi 
važeću Brisovnicu i od 15. lipnja do 26. srpnja 2020. godine. 

Igrači koji se prvi puta registriraju za nogometni klub, mogu to pravo ostvariti do 31. listopada 
2020. godine, a poslije od 15. siječnja do 31. ožujka 2021. godine. 
 

Veteranske momčadi koje se žele se natjecati u 52. prvenstvu veterana Zagrebačkog 
nogometnog saveza u organizaciji Komisije za veterane ZNS, trebaju u Tajništvo dostaviti (e-mailom ili 
poštom) najkasnije do 9. kolovoza 2020. godine do 24:00 h sljedeće dokumente: 
 

 ovjeren obrazac „Prijava momčadi“ (u privitku e-maila), 

 upisati nadnevak ili nadnevke uplate (na obrazac „Prijava momčadi“) članarine za 2020. 
godinu (ako je uplaćen dio ili cjelokupni iznos). 

 
Za sva pitanja obratite se Tajniku Komisije za veterane ZNS na broj mobitela koji se nalazi u 

zaglavlju Glasnika. 
 
 

Branimir ERJAVAC, predsjednik 
 
 
 

(098 719719; brerjavac@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 !!! 


