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Uređuje: 
 
 
 

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) momčadi, 
- drugi stupanj natjecanja: 

dvije skupine prve lige, 1. liga skupina A s 13 (trinaest) momčadi i 1. liga skupina B s 12 (dvanaest) 
momčadi, 

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

- iz Premier lige ispadaju u Prve lige četiri posljednje plasirane momčadi 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 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 u Druge lige četiri posljednje plasirane momčadi na 
ljestvici (10., 11.,12. i 13. plasirani); 

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

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

- najbolja drugoplasirana momčad iz sve tri lige stječe pravo nastupa u višem stupnju 
natjecanja (Prva liga) u sezoni 2021 / 2022; 

- na prijedlog 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, a 
da jesenski dio prvenstva završi 19. listopada 2020. godine; 

- u jesenskom dijelu prvenstva za lige koji imaju četrnaest ili trinaest momčadi, Premier liga, 1. 
liga skupina A i 2. liga skupina A predviđeno 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 momčadi, 1. liga skupina B, 2. liga 
skupina B i 2. liga skupina C predviđeno je odigravanje osam kola, sedam ponedjeljaka i 
jedan četvrtak; 

- članarina veteranskih momčadi za 2020. godinu iznosi 2.500,00 kn (dvije i pol tisuće kuna), a 
krajnji rok za plaćanje cjelokupnog iznosa članarine je 30. rujan 2020. godine. Klubovi koji su 
platili dio članarine trebaju do 30. rujna 2020. godine platiti razliku; 

- za momčadi koje su pravne osobe (udruge građana, veteranski nogometni klubovi ili 
nogometni klubovi) i koje se prijavljuju prvi puta u prvenstva veterana ZNS ili opetovano 
članarina za 2020. godinu iznosi 1.250,00 kn (tisuću dvjesto i pedeset kuna). 

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 igrače veterane (iznimno ove godine) traje od 15. lipnja do 19. 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) 



 

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] 

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 

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 

 


