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Uređuje: 
 
 
 

Ivica VALERIJEV, tajnik 



Obavijesti: 
Poštovani, 
u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine održana je sjednica Komisije za veterane 
Zagrebačkog nogometnog saveza na kojoj su donesene sljedeće važne 
Odluke: 
 

 Pozivamo sve klubove, odnosno klupske izaslanike na Plenum veteranskih 
nogometnih klubova Zagrebačkog nogometnog saveza u organizaciji 
Komisije za veterane ZNS koji će se održati u četvrtak, 15. prosinca 2016. 
godine s početkom u 18:00 h u Sesvetama, Ulica Vladimira Vidrića 12, 
restoran Sava sport. Za sudjelovanje izaslanika na Plenumu potrebno je 
ispuniti i ovjeriti obrazac „Punomoć za zastupanje i predstavljanje na 
Plenumu veteranskih nogometnih klubova ZNS“. Stoga molim predsjednike 
klubova (ili druge ovlaštene osobe) da ga ispišu, ispune, ovjere svojim 
potpisom i žigom kluba i predaju svom izaslaniku kako bi ga isti imao na 
Plenumu. 
Posebno pozivamo izaslanike onih klubova koji su prošlom prvenstvu (47. 
prvenstvo, sezona 2015/2016) osvoji jedan od pehara, a pozivamo i najbolje 
strijelce svojih liga da osobno preuzmu zaslužena priznanja; 

 

 Komisije za veterane organizira 27. malonogometno prvenstvo veterana 
ZNS, koje će početi u siječnju 2017. godine. Osnovan je Organizacijski 
odbor prvenstva u sastavu: Krešimir BUCONJIĆ - predsjednik, Marijan 
BELANČIĆ - član, Adam ŽIVIĆ - član, Đuro DRAGIĆ - član i Ivica 
VALERIJEV - član. Za zainteresirane momčadi za sudjelovanje na 
prvenstvu u ovom Glasniku nalazi se obrazac „Prijava momčadi“ koji ispišite, 
ispunite, ovjerite žigom, potpisom ovlaštene osobe kluba i dostavite Tajniku 
putem e-maila (ivica.valerijev@gmail.com) najkasnije do 31. prosinca 2016. 
godine. Prijavu za malonogometno prvenstvo možete ispuniti, ovjeriti i 
osobno donijeti na Plenum. Propozicije natjecanja, mjesta odigravanja 
utakmica, kotizacija i vremenska duljina natjecanja ovise o količini 
prijavljenih momčadi; 

 

 članarina klubova za 2017. godinu iznosi 2.500,00 Kn (dvije tisuće i petsto 
kuna). Na proljeće 2017. godine potrebno je uplatiti 1.000,00 Kn (tisuću 
kuna), kao i ove godine, dok će se razlika od 1.500,00 Kn (tisuću i petsto 
kuna) uplaćivati tek od jeseni 2017. godine (od početka sljedećeg 49. 
prvenstva veterana ZNS, sezona 2017/2018). 
Obrazloženje: Kao što je poznato, dugi niz godina (više od deset) je 
godišnja članarina veteranskih klubova ZNS iznosila 2.000,00 Kn (dvije 
tisuće kuna) bez obzira na povećanja troškova rada našeg udruženja, 
troškova natjecanja, troškova režija, troškova novih tehnologija i svih ostalih 
povećanih troškova tijekom svih ovih godina. Proteklih godina smo izvjesne i 
značajne iznose prenašali iz tekuće financijske godine u sljedeću financijsku 
godinu i tako uspijevali djelovati bez povećanja članarine klubovima i 
odgađali smo godinama neminovno (povećanje članarine). Ove godine 
(2016) prijenosa novčanih sredstava nema, pa za sljedeću financijsku 2017. 
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godinu naši prihodi i rashodi trebaju biti u jednakom iznosu. Računajući 
zajedno s našim računovodstvom i kombinirajući sve moguće prihode i 
rashode, došli smo do zaključka da više nije moguće djelovati bez 
smanjenja troškova i bez povećanja prihoda. Na rashodovnoj strani će biti 
smanjeni troškovi na način da je za sljedeću 2017. godinu smanjena 
naknada našem Tajniku (koju odluku je on prihvatio), a prihodovnu stranu 
možemo, na žalost, povećati samo povećanjem članarine klubova (ostali 
prihodi su mnogo manji i neizvjesni). Dobra vijest u ovom povećanju 
članarine za 2017. godinu je ta da su u tom povećanju uračunati kuponi za 
već registrirane igrače kluba (igrači registrirani za klub do 19. lipnja 2017. 
godine) za sezonu 2017/2018. Tako ispada da ovo povećanje članarine od 
petsto kuna je u stvari manje za onoliki iznos koliko pojedina momčad ima 
trenutno registriranih igrača (to je kod nekih momčadi i više od trideset 
igrača). Smatramo da ovo povećanje godišnje članarine neće poremetiti 
vaše klupske planove i nastojanja u sudjelovanju vašeg kluba (momčadi) u 
igranju veteranskog nogometa u našem savezu. 

 

 usklađuje se Disciplinski pravilnik veterana ZNS s Disciplinskim 
pravilnikom Hrvatskog nogometnog saveza. Promjene i usklađivanje se 
odnose na terminološko izjednačavanje riječi (umjesto Stegovni sudac - 
sada Disciplinski sudac) kao i na promjene naziva Stegovno povjerenstvo u 
naziv Komisija za žalbe. Bitno je naglasiti da se mijenja disciplinski 
postupak. U prvom stupnju Odluku donosi Disciplinski sudac, a Odluka 
Komisije za žalbe je u drugom stupnju i konačna. Nezadovoljne stranke u 
stegovnom postupku, odlukom Komisije za žalbe, mogu podnijeti prigovor 
Izvršnom odboru ZNS, ali samo na povredu Disciplinskog pravilnika HNS, 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS ili Pravilnika o statusu igrača i 
registracijama HNS. 

 

 nakon zaprimljenih i usvojenih prijedloga za dobivanje Priznanja za 2016. 
godinu, nagrađeni su sljedeći članovi veterana ZNS: 

 

 Josip KEBER    rođen 9. listopada 1948. 

 Rozalio BLAŽEV    rođen 15. rujna 1939. 

 Jura HARTEK    rođen 17. srpnja 1944. 

 Željko MARŠANIĆ   rođen 27. studenoga 1950. 

 Branko HRŽENJAK   rođen 27. veljače 1958. 
 
 
Pozivamo sve da osobno preuzmu svoje priznanje na zajedničkom Plenumu 
veteranskih nogometnih klubova Zagrebačkog nogometnog saveza koji će 
se održati u četvrtak, 15. prosinca 2016. godine s početkom u 18:00 h u 
Sesvetama, Ulica Vladimira Vidrića 12, restoran Sava sport. 



47. prvenstvo veterana ZNS (sezona 2015 / 2016) 
poredak na ljestvicama i najbolji strijelci 

 
 
Premier liga: 
1) Jarun (Zagreb), 
2) Autoklub Siget (Zagreb), 
3) Rudeš C.I.O.S. (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Mate DRAGIČEVIĆ (Autoklub Siget)  27 pogodaka 

 
1. liga skupina A: 
1) Polet (Zagreb, Sveta Klara), 
2) Stupnik Sport Mag (Zagreb), 
3) Kustošija (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Mario RAŠIĆ (Trnje)    27 pogodaka 

 
1. liga skupina B: 
1) Trnava (Zagreb), 
2) Prigorje (Žerjavinec), 
3) Concordia (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Darko PERIĆ (Trnava)    21 pogodak 

 
2. liga skupina A: 
1) Vrapče 1978. (Zagreb), 
2) KKK Zagreb (Zagreb), 
3) Prečko OS Metali (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Tomislav BEBER (Vrapče 1978.)  50 pogodaka 

 
2. liga skupina B: 
1) Naftaš Ivanić (Ivanić Grad), 
2) Kašina PRS-ICT (Kašina), 
3) Studentski grad Zagići (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Robert ČIBARIĆ (Dubrava Selekta 2) 29 pogodaka 

 
2. liga skupina C: 
1) Mladost Buzin (Zagreb), 
2) Hrvatski Leskovac (Hrvatski Leskovac), 
3) Nur (Zagreb). 
Najbolji strijelci: 
    Mirko BRLETIĆ (Hrvatski Leskovac)  19 pogodaka 
    Nenad ZAGOREC (Obrež)   19 pogodaka 

 
2. liga skupina D: 
1) Ravnice (Zagreb), 
2) ZET (Zagreb), 
3)  Zapruđe (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Matija DŽEPINA-BAJIĆ (Ravnice)  31 pogodak. 



HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ 
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 

KOMISIJA ZA VETERANE 
 

Plenum veteranskih nogometnih klubova ZNS 
 
 
 

PUNOMOĆ 
 

ZA ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 
 

Sesvete, 15. prosinca 2016. godine 
 
 
 

Gospodin    ____________________________ 
 
 
 
Naziv veteranske momčadi:  __________________________________________ 

Naziv kluba:     __________________________________________ 

OIB kluba:     __________________________________________ 

 
 
 
 
Voditelj momčadi:         Predsjednik kluba: 

________________         M. P.    _________________ 

         (potpis)           (potpis) 
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Plenum veteranskih nogometnih klubova ZNS 
Prijedlog dnevnog reda 

 

(Sesvete, 15. prosinca 2016. godine) 
 
 
 

Komisija za veterane Zagrebačkog nogometnog saveza na sjednici održanoj 
24. studenoga 2016. godine, predlaže za Plenum veteranskih nogometnih klubova 
2016. godine sljedeći Dnevni red: 
 
 

1. Otvaranje sjednice Plenuma Komisije za veterane ZNS, 

2. Izbor Radnog predsjedništva, 

3. Pozdrav gostiju, 

4. Izvješće o radu Komisije za veterane ZNS i tijela Komisije za veterane za 2016. godinu, 

5. Rasprava o Izvješću, 

6. Privremeno Financijsko izvješće za 2016.godinu, 

7. Financijski plan za 2017.godinu, 

8. Rasprava o Financijskom izvješću za 2016. godinu i Financijskom planu za 2017. godinu, 

9. Dodjela pehara za 47. prvenstvo veterana ZNS (sezona 2015 / 2016), 

10. Dodjela Priznanja (Plaketa), 

11. Različito, 

12. Domjenak. 

 

Zagreb, 24. studenoga 2016. godine. 

 

 

               Tajnik:          Predsjednik: 
 
 
         Ivica VALERIJEV         Stjepan PRŠIR 
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27. MALONOGOMETNO PRVENSTVO 
siječanj – ožujak 2017. godine 

 
 

PRIJAVA MOMČADI 
 
 
 
Naziv kluba:     __________________________________________ 

Naziv veteranske momčadi:  __________________________________________ 

Predsjednik kluba:   __________________________________________ 

Adresa kluba:    __________________________________________ 

Voditelj veterana (ime i prezime): __________________________________________ 

Broj mobitela voditelja veterana: __________________________________________ 

E – mail adresa:    __________________________________________ 

Boja dresova:    __________________________________________ 

Dvorana (Jelenovac / Sesvete):  __________________________________________ 

 
 
Voditelj momčadi:         Predsjednik kluba: 

________________         M. P.    _________________ 

         (potpis)           (potpis) 


