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UreĎuje: 
 
 
 

Ivica VALERIJEV, tajnik 



Komisija veterana ZNS: 
 

Sjednica Komisije veterana ZNS od 11. kolovoza 2020. godine, Odluke: 
 

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) momĉadi, 

- drugi stupanj natjecanja: 
dvije skupine prve lige, 1. liga skupina A s 13 (trinaest) momĉadi i 1. liga skupina B s 12 (dvanaest) 
momĉadi, 

- treći stupanj natjecanja: 
tri skupine (2. liga skupina A, 2. liga skupina B i 2. liga skupina C) svaka s po 12 (dvanaest) 

momĉadi. 
 

- iz Premier lige ispadaju u Prve lige ĉetiri posljednje plasirane momĉadi na ljestvici (11.,12., 
13. i 14. plasirani), (dvije momčadi u 1. ligu skupina A, dvije momčadi u 1. ligu skupina B); 

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

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

- iz 1. liga skupina A lige ispadaju u Druge lige četiri posljednje plasirane momĉadi na 
ljestvici (10., 11.,12. i 13. plasirani); 

- iz 1. liga skupina B lige ispadaju u Druge lige tri posljednje plasirane momĉadi na ljestvici 
(10., 11. i 12. plasirani); 

- pobjednici sve tri skupine 2. lige, stjeĉu pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Prva liga) 
u sezoni 2021 / 2022; 

- najbolja drugoplasirana momĉad iz sve tri lige stjeĉe pravo nastupa u višem stupnju 
natjecanja (Prva liga) u sezoni 2021 / 2022 (određivanje najbolje drugoplasirane momčadi 
opisano je u Propozicijama natjecanja); 

- na prijedlog Povjerenstva za natjecanje i Odlukom Komisije veterana ZNS, odluĉeno je da 52. 
prvenstvo veterana ZNS (sezona 2020 / 2021) poĉne u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine, a 

da jesenski dio prvenstva završi 19. listopada 2020. godine; 
- u jesenskom dijelu prvenstva za lige koji imaju ĉetrnaest ili trinaest momĉadi, Premier liga, 1. 

liga skupina A i 2. liga skupina A predviĊeno je odigravanje deset kola, redovnih osam kola 
(sedam ponedjeljaka i jedan četvrtak ) i utakmice 23. kola i 24. kola u dva četvrtka (24. rujna i 
8. listopada); 

- u jesenskom dijelu prvenstva za lige koji imaju dvanaest momĉadi, 1. liga skupina B, 2. liga 
skupina B i 2. liga skupina C predviĊeno je odigravanje osam kola, sedam ponedjeljaka i 
jedan četvrtak; 

 
Podsjetnik da od 1. srpnja 2020. godine (sezona 2020/2021) pravo (starosna dob) na registraciju 

za veteranske klubove ZNS imaju igraĉi roĊeni do 30. lipnja 1988. godine. U „Propozicijama 
natjecanja“ piše da igraĉ do kraja sezone u kojoj poĉinje nastupati za momĉad veterana u ZNS treba 
navršiti 33. godine ţivota (do 30. lipnja 2021. godine). 

 
Prijelazni rok za igrače veterane (iznimno ove godine) traje od 15. lipnja do 18. listopada 2020. 

godine, a prijelaz iz kluba u klub ili iz saveza u savez je moguće ostvariti uz važeću Istupnicu i po potrebi 
važeću Brisovnicu. 

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

Predsjednik: 
 
 
 

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



Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS: 
 

Sjednica Povjerenstva za natjecanje veterana ZNS od 17. kolovoza 2020. godine, Odluke: 

 
- pozivaju se voditelji (predstavnici momčadi) veteranskih momčadi ZNS na Plenume po 

ligama koji će se održati po sljedećem Rasporedu: 

 

Raspored Plenuma po ligama koji će se održati u Tajništvu u Buzinu: 
 

Premier liga  ponedjeljak   24. kolovoza 2020. godine 19:30 h; 

1. liga skupina A utorak   25. kolovoza 2020. godine 19:00 h; 

1. liga skupina B utorak   25. kolovoza 2020. godine 20:00 h; 

2. liga skupina A srijeda   26. kolovoza 2020. godine 18:00 h; 

2. liga skupina B srijeda   26. kolovoza 2020. godine 19:00 h; 

2. liga skupina C srijeda   26. kolovoza 2020. godine 20:00 h. 

 
Raspored momčadi po ligama nalazi se u privitku Glasnika 8 (2020). 

 
Zbog prigovora voditelja momĉadi Rudeš C.I.O.S., gospodina Tomislava HORVATEKA, a 

Odlukom predsjednika Komisije veterana ZNS, gospodina Tome PRŠIRA, Raspored 
utakmica (određivanje Berger brojeva) Premier lige biti će odreĊen (ponovljen) na Plenumu 
klubova Premier lige. 
 

Nakon završetka Plenuma Premier lige (ponedjeljak u 19:30 h) biti će odreĊeni Rasporedi 
utakmica za sve ostale lige (zbog dodjeljivanja suprotnih Berger brojeva momčadima koje 
igraju na istom igralištu). 
 
 

Branimir ERJAVAC, predsjednik 
 
 
 

(098 719719; brerjavac@gmail.com) 



 

Dugovanja 
 
 
 

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] 

Vrapĉe 1978. Igor BARIŠIĆ Premier liga 2018/2019 550,00 

Mladost (DD) Josip MACEKOVIĆ 2. liga skupina C 2018/2019 200,00 

Nur Tarik PLIĈANIĆ 2. liga skupina A 2018/2019 200,00 

Nur Faris PLIĈANIĆ 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 VIDAĈAK 2. liga skupina B 2019/2020 100,00 

HAŠK 1903. Zoran KUTLEŠA Premier liga 2019/2020 200,00 

HAŠK 1903. Ţeljko FRANJIĆ Premier liga 2019/2020 500,00 

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

 


