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UreĎuje: 
 
 
 

Ivica VALERIJEV, tajnik 



Obavijesti tajnika i povjerenika: 
 
Tajnik (Ivica VALERIJEV, 099 3111521): 
Poštovani, 
u petak, 28. lipnja 2013. godine je odrţana sjednica Povjerenstva za natjecanje 
ZNS UNV, a u srijedu, 3. srpnja 2013. godine odrţana je sjednica Izvršnog odbora 
ZNS UNV. Najvaţniji zakljuĉci s obje sjednice su: 
 
 45. prvenstvo ZNS UNV (sezona 2013 / 2014) poĉeti će u ponedjeljak, 2. 
rujna 2013. godine; 
 
 natjecanje u sezoni 2013/ 2014 godine odrţavati će se u tri stupnja po 
dvokruţnom sustavu bodovanja: 
 

- prvi stupanj natjecanja: 
jedna skupina, Premier liga s dvanaest momĉadi, 
- drugi stupanj natjecanja: 
dvije skupine (1. liga skupina A i 1. liga skupina B) s po dvanaest momĉadi, 
- treći stupanj natjecanja: 
ĉetiri skupine (2. liga skupina A, 2. liga skupina B, 2. liga skupina C i 2. liga 
skupina D) s najviše po dvanaest momĉadi. 

 
- iz Premier lige ispadaju dvije posljednje momĉadi (11. i 12. plasirani), 
- pobjednici obje skupine prve lige stjeĉu pravo nastupa u Premier ligi u 

sezoni 2014 / 2015, 
- iz obje skupine prve lige ispadaju u niţi stupanj natjecanja (2. ligu) dvije 

posljednje momĉadi na ljestvici (11. i 12. plasirani), 
- pobjednici sve ĉetiri skupine druge lige stjeĉu pravo nastupa u prvoj ligi u 

sezoni 2014 / 2015. 
 
Povjerenstvo za natjecanje  zaprimilo je pisane zahtjeve nekih momĉadi o 
sudjelovanju na sljedećem 45. prvenstvu ZNS UNV. Pojedine momĉadi ţele 
napustiti viši stupanj natjecanja, a druge pak ţele ući u viši stupanj natjecanja 
(iako to po plasmanu nisu izborile). 
 
Sve pisane zahtjeve šaljite na Tajništvo ZNS UNV do 5. kolovoza 2013. godine i 
potom će na sjednici Povjerenstva za natjecanje biti donesena odluka o sastavu 
svih liga. 
 
TakoĊer, putem usmenih kontakata doznajemo da bi se za sljedeće 45. prvenstvo 
ZNS UNV prijavile i momĉadi koje nisu sudjelovale na 44. prvenstvu ZNS UNV ili 
potpuno nove momĉadi. Svi ste dobrodošli u našu Udrugu, ali ispunite obrazac 
„Prijava momčadi i igrališta“ i ostale uvjete (plaćena članarina, dovoljan broj 
registriranih igrača, potrebne istupnice, Brisovnice i slično) kako bi vas 
Povjerenstvo za natjecanje ZNS UNV moglo uvrstiti u pripadajuću ligu ZNS UNV. 
Podsjećam voditelje svih momčadi da trebaju ispuniti spomenuti obrazac i 
dostaviti ga u Tajništvo ZNS UNV najkasnije do 5. kolovoza 2013. godine. 



Podsjetnik da od 1. srpnja 2013. godine (sezona 2013 / 2014) pravo na 
registraciju za veteranske klubove ZNS UNV (starosna dob) imaju igraĉi roĊeni do 
30. lipnja 1981. godine. Naš „Pravilnik natjecanja“ govori da igraĉ do kraja 
sezone u kojoj poĉinje nastupati za veterane u ZNS UNV mora navršiti 33. godine 
ţivota. 
Prijelazni rok za veterane je od 1. srpnja do 31. kolovoza 2013. godine, a prijelaz 
je moguće ostvariti uz važeću Istupnicu i po potrebi važeću Brisovnicu. 
Na kraju Glasnika objavljujemo obrazac „Prijava momčadi i igrališta“ za 
sudjelovanje na 45. prvenstvu ZNS UNV. Molim voditelje momĉadi da ih ispune i 
potpišu, a predsjednike klubova da potpišu i ovjere ţigom kluba ispunjeni obrazac. 
Veteranske momĉadi koje su ujedno i Udruge graĊana i ţele se natjecati u 45. 
prvenstvu ZNS UNV trebaju dostaviti sljedeće (vrijedi za one koji nisu dostavili u 
Tajništvo) do 1. kolovoza 2013. godine: 
 

 ovjeren obrazac «Prijava momĉadi», 

 presliku Rješenja o osnivanju Udruge graĊana (koji to nisu dostavili), 

 presliku Statuta udruge (koji to nisu dostavili), 

 presliku Rješenja o razvrstavanju poslovnog subjekta (koji to nisu 
dostavili), 

 IBAN (ţiro raĉun), 

 dokaz o uplati Ĉlanarine za 2012. i 2013. godinu. 
 
U ovom Glasniku nalazi se raspored lijeĉniĉkih pregleda za veteranske momĉadi 
pa upozoravam voditelje momĉadi da upoznaju svoje igraĉe s rasporedom kako bi 
na vrijeme i u svom terminu obavili lijeĉniĉki pregled. Poznato vam je već da ako 
dolazite izvan svog termina da je vrijeme ĉekanja na lijeĉniĉki mnogo dulje. 
 
Za sva pitanja obratite se Tajniku ZNS UNV na broj mobitela koji se nalazi u 
zaglavlju Glasnika. 
 
Na kraju svima ţelim ugodne dane na godišnjem odmoru, dobro se odmorite, 
provedite, a opet se vidimo i druţimo nakon 5. kolovoza 2013. godine. 



Ovjerene ljestvice od strane Povjerenstva za natjecanje: 
(sjednica od 28. lipnja 2013. godine) 

 
Premier liga: 
1) VNK Hrvatski dragovoljac (Zagreb), 
2) VNK Lokomotiva (Zagreb), 
3) VNK IPA Zagreb (Zagreb). 
Iz lige ispadaju VNK Trešnjevka (Zagreb) i VNK Studentski grad (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Nino BULE (Hrvatski dragovoljac)  32 pogotka 
 
1. liga skupina A: 
1) VNK Smit Commerce (Zagreb), 
2) VNK Botinec (Zagreb), 
3) VNK Autocesta Ri - Zg (Zagreb). 
Iz lige ispada VNK Vrapĉe (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Damir KRALJEVIĆ (Dinamo Turić 1) 40 pogodaka 
 
1. liga skupina B: 
1) VNK Dubrava Selekta 1 (Zagreb), 
2) VNK Cro Docs (Zagreb), 
3) VNK Trnava (Zagreb). 
Iz lige ispadaju VNK Concordia (Zagreb) i VNK Slavonac (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Paško PALIĆ (Dubrava Selekta 1)  24 pogotka 
 
2. liga skupina A: 
1) VNK Preĉko - stari (Zagreb), 
2) VNK Kustošija Jadran GraĊenje (Zagreb), 
3) VNK Vrapĉe 1978. (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Darijo ANUŠIĆ (Rudeš)   23 pogotka 
 
2. liga skupina B: 
1) VNK Prigorje (Ţerjavinec), 
2) VNK Kašina (Kašina), 
3) VNK Naftaš Ivanić (Ivanić grad). 
Najbolji strijelac:  Stipo ŠIMUNOVIĆ (Naftaš Ivanić)  39 pogotka 
 
2. liga skupina C: 
1) VNK Obreţ (Odranski Obreţ), 
2) VNK Optimist (Zagreb), 
3) VNK Vaga (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Davor PERUŠIĆ (Radio Taxi Zagreb) 21 pogodak 
 
2. liga skupina D: 
1) VNK ZET (Zagreb), 
2) VNK ZapruĊe (Zagreb), 
3) VNK Mibex (Zagreb). 
Najbolji strijelac:  Ivo CIKO (MIBEX)    24 pogodaka. 



Raspored liječničkih pregleda 
Veterani (srpanj – kolovoz 2013. godine) 

 

Poliklinika za medicinu rada i sporta 
s medicinsko - biokemijskim laboratorijem 

Zagrebačkog športskog saveza 
Ulica grada Vukovara 284 

Tel: +385 1 6404 480 
Fax: +385 1 6404 483 

E-mail: poliklinika@zss.t-com.hr 

 
Poštovani, 
obavještavamo korisnike naših usluga da će poliklinika zbog 
korištenja godišnjih odmora raditi po izmijenjenom radnom 
vremenu od 8. do 26. srpnja 2013. godine: 
 
ponedjeljak, srijeda, petak  od 7:30 h do 14:00 h 
 
utorak, četvrtak    od 14:00 h do 20:00 h 
 
Tijekom mjeseca srpnja neće se raditi subotama, a neće raditi ni 
medicinsko - biokemijski laboratorij, koji počinje s redovitim 
radom 29. srpnja 2013. godine. Zahvaljujemo na razumijevanju! 
 

5. srpnja, petak   NK vet. DINAMO TURIĆ 1 
      NK vet. IPA ZAGREB 
      NK vet. KLUB SINJANA ZG 
      NK vet. CONCORDIA 
 
8. srpnja, ponedjeljak  NK vet. ZET 
      NK vet. DOBRODOL 
      NK vet. RUDEŠ CIOS 
      NK vet. HRVATSKI. LESKOVAC 
 
9. srpnja, utorak   NK vet. RADNIK (SESVETE) 
      NK vet. STUDENTSKI GRAD 
      NK vet. VAGA 
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10. srpnja, srijeda  NK vet. IVANJA REKA 
      NK vet. HORVATI 
      NK vet. BOTINEC 
 
11. srpnja, ĉetvrtak  NK vet. DINAMO (ODRANSKI OBREŢ) 

      NK vet. SESVETSKI KRALJEVEC 1 
      NK vet. RETKOVEC 
 
12. srpnja, petak   NK vet. ŠKVADRA 
      NK vet. SAVA MONTING 
      NK vet. OMLADINAC (ODRANSKI STRMEC) 

 
15. srpnja, ponedjeljak NK vet. JARUN 
      NK vet. VRAPĈE 
      NK vet. LOKOMOTIVA 
 
16. srpnja, utorak   NK vet. OPTIMIST 
      NK vet. DNK 
      NK vet. RIZ 1978 
      NK vet. ZAPRUĐE 
      NK vet. KAŠINA 
      NK vet. NAFTAŠ IVANIĆ (IVANIĆ GRAD) 

      NK vet. DINAMO TURIĆ 2 
 
17. srpnja, srijeda  NK vet. DNK ZAGREB 
      NK vet. TEKSTILAC RAVNICE 
      NK vet. PRIGORJE (ŢERJAVINEC) 
      NK vet. PRIGORJE (MARKUŠEVEC) 
      NK vet. HRAŠĆE 
 
18. srpnja, ĉetvrtak  NK vet. TRNJE 
      NK vet. VRAPĈE 1978. 
      NK vet. DDR CROATIA 90./91. 
      NK vet. PODSUSED 1981. 
      NK vet. AUTOCESTA RI-ZG 
 
19. srpnja, petak   NK vet. STARI PRIJATELJI-UNIBIND 



      NK vet. PREĈKO-STARI 
      NK vet. DUBRAVA SELEKTA 2 
      NK vet. RUDEŠ 
      NK vet. MIBEX 
      NK vet. CRO DOCS 
      NK vet. LUĈKO 
      NK vet. MAKSIMIR 
 
22. srpnja, ponedjeljak NK vet. SILVIJA STIL 
      NK vet. ZANATLIJA 
      NK vet. ĈEHI 
      NK vet. ZELENGAJ 
23. srpnja, utorak   NK vet. TRNAVA 
      NK vet. BREZOVICA 
      NK vet. BLATO 
 
24. srpnja, srijeda  NK vet. MALA MLAKA 
      NK vet. ŠPANSKO 
 
26. srpnja, petak   NK vet. SLAVONAC 
      NK vet. ODRA 
 
29. srpnja, ponedjeljak NK vet. TROCAL 
      NK vet. GAJNICE 
 
30. srpnja, utorak   NK vet. ŠPARTA ELEKTRA 
      NK vet. NKV ZG 2003. 
      NK vet. CONCORDIA 
      NK vet. INAS 
 
31. srpnja, srijeda  NK vet. DUBRAVA SELEKTA 1 
      NK vet. KUSTOŠIJA 
      NK vet. OBREŢ 
      NK vet. SMIT COMMERCE 
      NK vet. HORVATI 
      NK vet. MALA MLAKA 
 



2. kolovoza, petak  NK vet. METALAC 
      NK vet. KKK ZAGREB 
 
5. kolovoza, ponedjeljak 

Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja 
 
6. kolovoza, utorak  NK vet. HAŠK 1903. 
      NK vet. RADIO TAXI ZAGREB 
 
7. kolovoza, srijeda  NK vet. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 
      NK vet. SESVETSKI KRALJEVEC 2 



Prijava momčadi i igrališta 
 

45. prvenstvo ZNS UNV ( 2013 / 2014 ) 
 
 
Naziv veteranske momčadi:   _______________________________________ 

Naziv kluba:      _______________________________________ 

Predsjednik kluba:    _______________________________________ 

Adresa kluba:     _______________________________________ 

IBAN (bivši žiro račun kluba):   _______________________________________ 

Voditelj veterana (ime i prezime):  _______________________________________ 

Voditelj veterana (broj mobitela):  _______________________________________ 

E – mail adresa:     _______________________________________ 

Boja dresova:     _______________________________________ 

Liga u kojoj nastupaju (po plasmanu): _______________________________________ 

Liga u kojoj ŽELE NASTUPATI (2013/2014): _______________________________________ 

Naziv kluba domaćina igrališta:  _______________________________________ 

Adresa igrališta:     _______________________________________ 

Dan u tjednu kada igra kao domaćin:  _______________________________________ 

Voditelj momčadi:         Predsjednik kluba: 

________________    M. P.    _________________ 


