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(2021. godina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uređuje: 
 
 
 

Ivica VALERIJEV, tajnik 



Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS (sastanak 9. kolovoza 2021. godine): 
Poštovani veterani Zagrebačkog nogometnog saveza, u ponedjeljak, 9. kolovoza 2021. godine u 
Tajništvu veterana ZNS u Buzinu održan je sastanak Povjerenstva za natjecanje veterana ZNS. Odluke sa 
sastanka možete pročitati u nastavku Glasnika: 
 

Raspored Plenuma po ligama koji de se održati u prostorijama Tajništva u Buzinu: 

Premier liga  ponedjeljak  23. kolovoza 2021. godine  18:00 h; 

1. liga skupina A  ponedjeljak  23. kolovoza 2021. godine  19:00 h; 

1. liga skupina B  ponedjeljak  23. kolovoza 2021. godine  20:00 h. 

2. liga skupina C  utorak   24. kolovoza 2021. godine  18:00 h; 

2. liga skupina B  utorak   24. kolovoza 2021. godine  19:00 h; 

2. liga skupina A  utorak   24. kolovoza 2021. godine  20:00 h. 

- 53. prvenstvo veterana ZNS (sezona 2021/2022) počinje u ponedjeljak, 6. rujna 2021. godine; 
- 53. prvenstvo veterana ZNS (sezona 2021/2022) održati de se u tri stupnja po dvokružnom 

sustavu bodovanja: 
- prvi stupanj natjecanja: 

jedna skupina, Premier liga s 12 (dvanaest) momčadi, 
- drugi stupanj natjecanja: 

dvije skupine prvih liga (1. liga skupina A i 1. liga skupina B) s po 12 (dvanaest) momčadi, 
- tredi stupanj natjecanja: 

tri skupine drugih liga (2. liga skupina A - 14 momčadi, 2. liga skupina B - 13 momčadi, 2. liga 
skupina C - 13 momčadi) 

- iz Premier lige ispadaju dvije posljednje plasirane momčadi na ljestvici (11. i 12. plasirani) ili 
onoliko momčadi koliko je potrebno da liga u sezoni 2022 / 2023 ima 12 momčadi; 

- pobjednik 1. liga skupina A stječe pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Premier liga) u 
sezoni 2022 / 2023; 

- pobjednik 1. liga skupina B stječe pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Premier liga) u 
sezoni 2022 / 2023; 

- iz 1. liga skupina A lige ispadaju dvije posljednje plasirane momčadi na ljestvici (11. i 12. 
plasirani) ili onoliko momčadi koliko je potrebno da liga u sezoni 2022 / 2023 ima 12 momčadi; 

- iz 1. liga skupina B lige ispadaju dvije posljednje plasirane momčadi na ljestvici (11. i 12. 
plasirani) ili onoliko momčadi koliko je potrebno da liga u sezoni 2022 / 2023 ima 12 momčadi; 

- pobjednici svih skupina drugih liga stječu pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Prva liga) u 
sezoni 2022 / 2023; 

- najbolja drugoplasirana momčad sve tri lige stječe pravo nastupa u višem stupnju natjecanja 
(Prva liga) u sezoni 2022 / 2023. 
Podsjetnik da od 15. lipnja 2021. godine (sezona 2021 / 2022) pravo (starosna dob) na 

registraciju za veteranske klubove ZNS imaju igrači rođeni do 30. lipnja 1989. 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 2022. godine). 

Prijelaz za igrače veterane je od 15. lipnja do 14. listopada 2021. 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 mogu to pravo ostvariti do 31. prosinca 2021. godine, a u 2022. 
godini do 30. travnja. 
 

Branimir ERJAVAC, predsjednik 
 
 

(098 719719; brerjavac@gmail.com) 



Dugovanja 
 

Klubovi dužnici za kazne: 
Ime kluba Liga Sezona Dug [kn] 

Radio Taxi Zagreb 2. liga skupina A 2020/2021 500,00 

 
 
 

Igrači dužnici za kazne: 
Ime kluba Ime igrača Liga Sezona Dug [kn] 

Zelengaj 1948. Siniša BOSANČIĆ 2. liga skupina A 2020/2021 200,00 

Ivanja Reka Posavina Josip STANKOVIĆ 1. liga skupina B 2020/2021 300,00 

Stari prijatelji Unibind Emil BREGOVIĆ 2. liga skupina C 2020/2021 100,00 

Elektra Vlatko ĐURKOVIĆ 2. liga skupina A 2020/2021 200,00 

Ravnice Ivan ĆOSIĆ 2. liga skupina B 2020/2021 300,00 

Dubec Trnovčica Dario HORVAT 2. liga skupina B 2020/2021 200,00 

Lokomotiva-Senjak hoteli Nikola SMOLČIĆ Premier liga 2020/2021 500,00 

 
 
 
 
 

Klubovi dužnici za prvi dio članarine za 2021. godinu: 
Ime kluba Upladeno [kn] Dug [kn] 

Elektra 0,00 1.000,00 
Horvati 1975. Mešid com 0,00 1.000,00 

Ivanjska Šimidi 750,00 250,00 
Jarun 2 0,00 1.000,00 
Končar 0,00 1.000,00 

Nur 0,00 1.000,00 
Podsused (NK) 0,00 1.000,00 
Prigorje (Žerjavinec) 0,00 1.000,00 
Radio Taxi Zagreb 0,00 1.000,00 

Uljanik 400,00 600,00 

 


