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Uređuje: 
 
 
 

Ivica VALERIJEV, tajnik 



Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS (sastanak 9. kolovoza 2022. godine): 
 
Poštovani veterani ZNS, u utorak, 9. kolovoza 2022. godine, u Buzinu, održan je sastanak Povjerenstva za 
natjecanje veterana ZNS, na kojem su doneseni sljededi Prijedlozi za sastanak Komisije veterana ZNS: 

- 54. prvenstvo veterana ZNS (sezona 2022/2023) počinje u ponedjeljak, 5. rujna 2022. godine; 
- 54. prvenstvo veterana ZNS (sezona 2022/2023) održati de se u tri stupnja po dvokružnom 

sustavu natjecanja: 
- prvi stupanj natjecanja: 

jedna skupina, Premier liga s 11 (jedanaest) momčadi, 
- drugi stupanj natjecanja: 

dvije skupine (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 - 14 momčadi, 2. liga 
skupina C – 12 momčadi). 

- iz Premier lige ispada jedna, posljednje plasirana momčad na ljestvici (11. plasirani); 
- pobjednik 1. liga skupina A stječe pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Premier liga) u 

sezoni 2023 / 2024; 
- pobjednik 1. liga skupina B stječe pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Premier liga) u 

sezoni 2023 / 2024; 
- iz 1. liga skupina A lige ispadaju dvije posljednje plasirane momčadi na ljestvici (11. i 12. 

plasirani), 
- iz 1. liga skupina B lige ispadaju dvije posljednje plasirane momčadi na ljestvici (11. i 12. 

plasirani), 
- u sve tri skupine drugih liga, prvoplasirane momčadi svih skupina stječu pravo nastupa u višem 

stupnju natjecanja (Prva liga) u sezoni 2023 / 2024. Najbolja drugoplasirana momčad sve tri lige, 
stječe pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Prva liga) u sezoni 2023 / 2024; 

- ZNS, Veterani, Propozicije natjecanja, 54. prvenstvo, sezona 2022-2023. 
 

Podsjetnik da od 1. srpnja 2022. godine (sezona 2022 / 2023) pravo (starosna dob) na registraciju 
za veteranske klubove ZNS imaju igrači rođeni do 30. lipnja 1986. godine. 

U „Propozicijama natjecanja“ piše da igrač do kraja sezone u kojoj počinje nastupati za momčad 
veterana u ZNS treba navršiti 37. godine života (do 30. lipnja 2022. godine). 

Svi igrači rođeni poslije 30. lipnja 1986. godine, a rođeni do 30. lipnja 1989. godine, koji su 
registrirani kao igrači-veterani, imaju pravo nastupa za svoj klub, ali samo za veteransku kategoriju (ne 
i za seniore). Igrači - veterani, registrirani u drugim županijskim nogometnim savezima kao „veteran“, 
mogu se registrirati u Zagrebačkom nogometnom savezu kao „veteran“ (stječeno pravo iz drugih 
županijskih nogometnih saveza). 

Prijelazni rok za igrače veterane traje od 15. lipnja do 14. listopada 2022. godine, a prijelaz iz 
kluba u klub ili iz saveza u savez je mogude ostvariti uz važedu Istupnicu i po potrebi važedu Brisovnicu. 

Igrači koji se prvi puta registriraju mogu to pravo ostvariti do 31. prosinca 2022. godine, a u 2023. 
godini do 30. travnja (za igrače čiji je klub istupio iz natjecanja). 
 

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

2. liga skupina C  ponedjeljak  22. kolovoza 2022. godine  18:00 h; 

2. liga skupina B  ponedjeljak  22. kolovoza 2022. godine  19:00 h; 

2. liga skupina A  ponedjeljak  22. kolovoza 2022. godine  20:00 h. 

1. liga skupina B  utorak   23. kolovoza 2022. godine  18:00 h; 

1. liga skupina A  utorak   23. kolovoza 2022. godine  19:00 h. 

Premier liga  utorak   23. kolovoza 2022. godine  20:00 h. 



Komisija veterana ZNS (sastanak 11. kolovoza 2022. godine): 
 
Poštovani veterani ZNS, u četvrtak, 11. kolovoza 2022. godine, u Buzinu, održan je sastanak Komisije 
veterana ZNS. Nazočni: Tomo PRŠIR – predsjednik, Ivica VALERIJEV – tajnik, Ranko GAŠPAROVIĆ – član, 
Adam ŽIVIĆ – član, Mijo BABIĆ – član, Dalibor VUČIĆ – član i Tomislav HORVATEK – član. 
Izočni: Josip RELJIĆ – član i Nikola ERCEG – član. 
Na sastanku su prihvadeni Prijedlozi Povjerenstva za natjecanje veterana ZNS u cjelosti i isti su postali 
Odluke Komisije veterana ZNS. 
 
54. prvenstvo veterana ZNS, sezona 2022 – 2023 
Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS: Adam ŽIVIĆ – predsjednik; 
Povjerenici liga: 
Premier liga – Luka LUKIĆ; 
1. liga skupina A – Krešimir LOVREKOVIĆ; 
1. liga skupina B – Adam ŽIVIĆ; 
2. liga skupina A – Milan NESVANULICA; 
2. liga skupina B – Željko JUNKOVIĆ; 
2. liga skupina C – Đuro DRAGIĆ. 
Povjerenik za suce veterana ZNS – Boris MURKO; 
Povjerenik za delegate veterana ZNS – Josip STIPKOVIĆ; 
Disciplinski sudac veterana ZNS – Đuro DRAGIĆ; 
Komisija za žalbe veterana ZNS – Josip RELJIĆ – predsjednik, Marijan BELANČIĆ – član, Nikola ERCEG – 
član i Branimir ERJAVAC - član. 
 

 drugi dio članarine klubova za 2022. godinu, u iznosu do 2.000,00 kn (dvije tisude kuna) momčadi 
su dužne uplatiti najkasnije do 30. rujna 2022. godine, odnosno prije odigravanja petog kola (u 
svim ligama) jesenskog dijela 54. prvenstva veterana ZNS; 

 

 članarina za 2022. godinu za klubove koji su se prijavili po prvi puta (Odra, Purger, Legende i 
točka, Dice) iznosi 1.000,00 kn (tisudu kuna), a momčadi su dužne uplatiti članarinu najkasnije do 
30. rujna 2022. godine, odnosno prije odigravanja petog kola (u svim ligama) jesenskog dijela 54. 
prvenstva veterana ZNS; 

 
Svim veteranskim momčadima Zagrebačkog nogometnog saveza, u sljededem 54. prvenstvu 

veterana ZNS (sezona 2022/2023), želim mnogo sportskog uspjeha, čuvajte jedni druge na utakmicama i 
poslije njih, poštujte suparničke momčadi, poštujte službene osobe. Sretno svima !!! 
 

Komisija veterana ZNS, predsjednik: 
 
 

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

mailto:tomo.prsir1@gmail.com


 
Klubovi dužnici za kazne: 

Ime kluba Liga Sezona Dug [kn] 

Zanatlija 1. liga skupina A 2021/2022 500,00 

 
 
 

Igrači dužnici za kazne: 

Ime kluba Ime igrača Liga Sezona Dug [kn] 

Mladost Buzin-Malešnica Danijel TOŠAJ 2. liga skupina C 2021/2022 400,00 

Trocal Matej GOLUBID 2. liga skupina B 2021/2022 100,00 

Ravnice Ivan DOSID 1. liga skupina B 2021/2022 500,00 

KKK Zagreb Duško KRSTID 2. liga skupina C 2021/2022 200,00 

Radio Taxi Zagreb Dražen ZANOŠKI 2. liga skupina A 2021/2022 100,00 

Trocal Marko JELINID 2. liga skupina B 2021/2022 100,00 

Devetka Mario MAMID 1. liga skupina B 2021/2022 100,00 

Dubrava Tim Kabel Gjon GJERGJI 1. liga skupina B 2021/2022 300,00 

Zanatlija Damir HRŽICA 1. liga skupina A 2021/2022 200,00 

Stari prijatelji Vedran ŠLAJS 2. liga skupina C 2021/2022 200,00 

 
 
 
 

Klubovi dužnici za članarinu: 

Ime kluba Liga Godina Dug [kn] 

Uljanik 2. liga skupina C 2022 500,00 

 


