
         Pročišćeni tekst 
 
Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 23. 
08. 2018.  donio, a na sjednicama održanim 11. 07. 2019. i 02. 09. 2019. 
izmijenio i dopunio 
 

O D L U K U 
O   

 SUSTAVU STALNIH NATJECANJA 
HRVATSKOG NOGOMETNOG SAVEZA  

 
 

1. PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA – PRVI STUPANJ NATJECANJA 
 
Natjecanje se održava s deset klubova po četverokružnom bod sustavu 
(9+9+9+9=36 kola). 
 
Iz Prve HNL ispada izravno posljednjeplasirani klub. 
 
U natjecanju mogu sudjelovati samo klubovi koji su dobili licencu za igranje 
u Prvoj HNL u predstojećoj natjecateljskoj godini. 
 
 
2. DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA – DRUGI STUPANJ 
NATJECANJA 
 
Natjecanje se održava sa šesnaest klubova po dvostrukom  bod sustavu u 
dva dijela. 
 
U Prvu HNL izravno ulazi prvak Druge HNL. 
 
Iz Druge HNL izravno ispadaju dva najslabije plasirana kluba, a 14-to 
plasirani klub Druge HNL igra kvalifikacije s prvacima skupina Treće HNL. 
 
U natjecanju Druge HNL mogu sudjelovati samo klubovi koji su dobili 
licencu za igranje u Drugoj HNL za predstojeću natjecateljsku godinu. 
 
 
3. TREĆA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA – TREĆI STUPANJ NATJECANJA 
 
Natjecanje se odvija u pet skupine  po dvostrukom ili trostrukom bod 
sustavu  
 
Skupine se formiraju na području središta HNS na način da županijski 
nogometni savezi s područja 

 
- središta Rijeka               čine skupinu Zapad, 
- središta Zagreb               čine skupinu Središte 
- središta Osijek          čine skupinu Istok 
- središta Varaždin     čine skupinu Sjever 
- središta Split                čine skupinu Jug 
 
Sve skupine broje do 16 klubova.  



U Drugu HNL ulaze tri kluba pobjednika kvalifikacija koje po dvostrukom 
kup sustavu igraju 14-to plasirani klub Druge HNL i prvaci skupina Treće 
HNL.  
 
Iz svake skupine Treće HNL ispada najmanje onoliko klubova koliko je 
potrebno da u nju uđu predstavnici četvrtih nogometnih liga i županijskih 
liga, odnosno onoliko klubova koliko je potrebno da svaka skupina broji   do 
16 klubova. Iz svake skupine posljednjeplasirani klub obvezno ispada. 
 
Natjecanje Treće HNL vodi HNS putem nogometnih središta HNS. 
 
U natjecanju mogu sudjelovati samo klubovi koji su za odgovarajuću 
natjecateljsku godinu dobili licencu za igranje u Trećoj HNL, odnosno do 
početka licenciranja u Trećoj HNL, klubovi koji ispunjavaju uvjete iz Odluke 
o kriterijima za nastup u Trećoj HNL.  
 
Način popunjavanja Treće HNL klubovima iz četvrte nogometne lige ili 
županijske lige bit će određen propozicijama natjecanja, uz obvezan uvjet 
da posljednjeplasirani iz pojedine skupine Treće  HNL svakako ispada u niži 
stupanj natjecanja.  
 
 
4. ČETVRTE NOGOMETNE LIGE I ŽUPANIJSKE LIGE 
 
Temeljem sporazuma između dva ili više nogometnih županijskih saveza 
može se oformiti četvrta nogometna liga. 
 
Četvrte nogometne lige mogu brojati  do 16 klubova koji odigravaju po 
dvostrukom bod sustavu. 
 
Natjecanjem u četvrtoj nogometnoj ligi rukovodi županijski nogometni 
savez koji sporazumom odrede savezi sudionici lige i kojeg potvrdi 
Natjecateljska komisija HNS-a. Izvršni odbor tog županijskog nogometnog 
saveza donosi propozicije natjecanja, imenuje vodstvo natjecanja, donosi 
liste delegata, na prijedlog komisije nogometnih sudaca središta HNS 
donosi liste sudaca i određuje visinu članarina za natjecanje, naknade 
službenim osobama na utakmicama i vodstvu natjecanja. 
 
Odobrenje za formiranje četvrte nogometne  lige daje Natjecateljska 
komisija IO HNS-a. 
 
U prvom  stupnju natjecanja u županijama i Gradu Zagrebu liga može brojiti 
najviše šesnaest klubova.  
 
Nadležni županijski savezi donose odluke o sustavu natjecanja na svom 
području. 
 
Četvrte nogometne lige koju čine više županijskih saveza imaju prednost 
pred županijskom ligom (četvrti stupanj natjecanja) kod popunjavanja 
Treće HNL, a isto će biti definirano u propozicijama natjecanja. 
 
 
 
 



5. NATJECANJA MLADEŽI 
 
A) PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA JUNIORA 
 
Natjecanje se  održava po dvostrukom bod sustavu u dva dijela s četrnaest 
klubova u natjecanju. 
 
Igra se dvokružno. 
 
Posljednjeplasirani klub u Prvoj HNL juniora obavezno ispada iz lige 
 
U Prvu HNL juniora ulazi pobjednik kvalifikacija na kojoj sudjeluju prvaci 
juniora na razini središta HNS. Način odigravanja kvalifikacija utvrdit će se 
propozicijama natjecanja.   
 
Ukoliko među klubovima koji sudjeluju u kvalifikacijama  juniora na razini 
središta HNS ne bude zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu HNL juniora, 
ili ne ispunjavaju uvjete za ulazak u Prvu HNL juniora, liga će se popuniti 
klubom čija je momčad juniora nastupala u ligi na razini središta HNS-a i koji 
ispunjava uvjete za taj stupanj natjecanja o čemu će konačnu odluku 
donijeti Izvršni odbor HNS-a.  
 
Pravo ulaska u Prvu HNL juniora  ima klub koji ima seniorsku momčad i 
najmanje četiri momčadi mlađih uzrasta (mlađi pioniri, pioniri, kadeti, junior) 
u stalnom natjecanju. 
 
B) PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA  PIONIRA I KADETA  
  
Natjecanje se održava po dvostrukom bod sustavu u dva dijela s četrnaest 
klubova u natjecanju. 
 
Igra se dvokružno. 
 
Iz Prve HNL pionira i kadeta u natjecanje na razini središta HNS ispada 
posljednjeplasirani klub po kriteriju zbirnog ukupnog plasmana obje 
momčadi. 
 
U Prvu HNL pionira i kadeta ulaze pobjednici kvalifikacija u kojima sudjeluju  
zbirno najbolje momčadi  pionira i kadeta na razini središta HNS. Način 
odigravanja kvalifikacija utvrdit će se propozicijama natjecanja. 
 
Kriterij ukupno boljeg plasmana je zbroj osvojenih bodova momčadi pionira 
i kadeta na kraju prvenstva odnosno na završnici središta koje se igra po 
kup sustavu sustavu na neutralnom terenu i vrednuje na osnovu poretka 
pojedine momčadi po kategorijama. U slučaju ostvarenog identičnog 
rezultata dva ili više klubova, prednost ima klub čija momčad starijih pionira 
je ostvarila bolji rezultat. 
 
Ukoliko među klubovima koji sudjeluju u kvalifikacijama u kojima sudjeluju 
prvaci s razine središta HNS ne bude zainteresiranih klubova za ulazak u 
Prvu HNL  pionira i kadeta, liga će se popuniti s  klubom čije su momčadi  
pionira i kadeta igrale na razini središta HNS i koji ispunjava uvjete za taj 
stupanj natjecanja, o čemu će konačnu odluku donijeti Izvršni odbor HNS-a. 



Pravo ulaska u Prvu HNL pionira i kadeta ima klub koji ima seniorsku 
momčad  i najmanje četiri momčadi mlađih uzrasta (mlađi pioniri, pioniri, 
kadeti, junior) u stalnom natjecanju. 
 
C)  LIGA  MLAĐIH. PIONIRA I PIONIRA, KADETA I JUNIORA NA RAZINI      
      SREDIŠTA HNS 
 

Natjecanje  se odvija u pet skupina  po dvostrukom, trostrukom ili 
četverostrukom  bod sustavu ovisno o broju klubova u ligama, a čiji broj ne 
može biti veći od  šesnaest (16) klubova  u pojedinoj skupini  

 
Skupine se formiraju na području središta HNS na način da županijski 
nogometni savezi s područja 

 
- središta Osijek         čine skupinu Istok; 
- središta Rijeka         čine skupinu Zapad, 
- središta Split            čine skupinu Jug; 
- središta Varaždin     čine skupinu Sjever; 
- središta Zagreb        čine skupinu Središte. 
 
U skupinama   sudjeluju odgovarajuće momčadi klubova čije seniorske 
momčadi igraju u Prvoj, Drugoj ili Trećoj HNL i, ukoliko su ostvarili 
rezultatski plasman, momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u 
četvrtoj  nogometnoj ligi  ili županijskom stupnju natjecanja. 
 
Najbolje plasirani klubovi svake skupine igraju kvalifikacije za popunu Prve 
HNL juniora i Prve HNL pionira i kadeta, odnosno doigravanje za prvaka u 
uzrasnoj kategoriji mlađih pionira. Način odigravanja kvalifikacija utvrdit će 
se propozicijama natjecanja. 
 
 
6.  NATJECANJE U MALOM NOGOMETU 
  
 A) PRVA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA – PRVI STUPANJ 
NATJECANJA 
 
Natjecanje se održava u dva dijela s deset klubova u natjecanju. 

 
Prvi dio igra se dvokružnim sustavom (9+9=18 kola). Nakon prvog dijela 
prvih osam klubova po plasmanu odigrava play-off po dvostrukom kup 
sustavu za prvaka, a dva posljednjeplasirana kluba ispadaju iz Prve HMNL. 
 
U Prvu HMNL ulaze dva prvoplasirana kluba iz kvalifikacija koje se igraju po 
dvostrukom bod sustavu i u kojima sudjeluju prvaci skupina Druge HMNL. 
 
Klubovi koji nastupaju u Prvoj HMNL obvezni su nastupiti u obje kategorije 
mlađih uzrasta 
 
 
B) DRUGA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA – DRUGI STUPANJ 
NATJECANJA 
 
Natjecanje se održava bod sustavom u tri skupine s brojem klubova od 6 do 
14 u pojedinoj skupini. 



 
Način odigravanja (dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav) 
određuje se propozicijama natjecanja. 
 
Skupinu Zapad čine klubovi s područja središta HNS Zagreb, Rijeka i 
Varaždin. 
Skupinu Jug čine klubovi s područja središta HNS Split. 
Skupinu Istok čine klubovi s područja središta HNS Osijek. 
 
Prvaci skupina Druge HMNL igraju po dvostrukom bod sustavu kvalifikacije 
za ulazak u Prvu HMNL. Dva prvoplasirana kluba iz kvalifikacija ulaze u Prvu 
HMNL. 
 
U kvalifikacije za popunu Prve HMNL može ući samo klub koji je u 
natjecateljskoj godini imao dvije selekcije mladeži (kadete i juniore) u 
stalnom natjecanju. 
 
Klub koji nastupa u Drugoj HMNL obavezn je nastupiti s jednom momčadi 
(kadeti ili juniori) mladeži u stalnom natjecanju. 
 
 
C) MEĐUŽUPANIJSKA I  ŽUPANIJSKA MALONOGOMETNA NATJECANJA 
 
Temeljem sporazuma između dva ili više nogometna županijska saveza 
može se oformiti međužupanijska liga u malom nogometu. 
 
Županijska liga je natjecanje na razini županijskog nogometnog saveza. 
 
Liga može brojati  6 -12 klubova, ovisno o tome koliko klubova ima u 
pojedinoj županiji ili županijama ako se radi o međužupanijskoj ligi. Ako na 
području ŽNS ima veći broj registriranih malonogometnih klubova, 
natjecanje se može organizirati u više skupina ili stupnjeva natjecanja. U 
tom slučaju prvaci skupina po dvostrukom kup sustavu razigravaju za 
prvaka županije. 
 
Prvaci  međužupanijskih i županijskih malonogometnih liga razigravaju za 
popunu pojedine skupine Druge HMNL. 
 
D) NATJECANJE MLADEŽI U MALOM NOGOMETU 
 
Natjecanje se organizira turnirski na području koje pokriva odgovarajuće 
središte HNS za dvije uzrasne kategorije – kadeta (za koje pravo nastupa 
imaju  pioniri i kadeti) i juniora (za koje pravo nastupa imaju kadeti i juniori). 
 
Pobjednici kvalifikacijskih turnira na završnom turniru razigravaju za prvaka 
Hrvatske. 
 
Klubovi koji nastupaju u Prvoj HMNL obvezni su nastupiti u obje kategorije 
mlađih uzrasta, a klubovi koji nastupaju u Drugoj HMNL obvezni su nastupiti 
barem s jednom momčadi mlađih uzrasta. 
 
 
 
 



E) NATJECANJE ŽENA U MALOM NOGOMETU 
 
Natjecanje se odigrava u dva dijela: turnirski (tri ili četiri turnira) i 
doigravanje (Play off) četiri najbolje plasirana kluba  nakon odigranih svih  
turnira. 
 
Prvi dio: Jednokružnim bod sustavom  
 
Drugi dio: Doigravanje (Play off) 
 
-1/2 finala se igra  po jednostrukom kup sustavu , protivnici su klubovi 
plasirani 1-4 i 2-3, 
- finale se igra  po jednostrukom kup sustavu, protivnici su pobjednici iz ½ 
finalnih susreta. 
 
7. NATJECANJE U ŽENSKOM NOGOMETU 
 
A) PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA ZA ŽENE - PRVI STUPANJ 
NATJECANJA 
 
Natjecanje se održava u sustavu s osam (8) klubova u ligi. Prvi dio igra se 
po dvokružnom bod sustavu. Nakon prvog dijela prva četiri plasirana kluba 
igraju ligu za prvaka po dvokružnom bod sustavu, a posljednja četiri 
plasirana kluba igraju ligu za ostanak po dvokružnom bod sustavu.  
 
Posljednjeplasirani klub iz lige za ostanak ispada iz Prve HNLŽ. 
 
U Prvu HNLŽ izravno ulazi pobjednik iz kvalifikacija koje igraju pobjednici 
skupina Druge HNLŽ. 
 
B) DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA ZA ŽENE – DRUGI STUPANJ 
NATJECANJA 
 
Natjecanje se održava bod sustavom u tri skupine s brojem klubova do 14 u 
pojedinoj skupini. 
 
Način odigravanja (dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav) 
određuje se propozicijama natjecanja. 
 
Skupine Druge HNLŽ su: 

Skupina “A” – čine je klubovi s područja  središta HNS Osijek 
Skupina “B” – čine je klubovi s područja središta HNS  Zagreb, Rijeka i  
Varaždin 
Skupina “C” – čine je klubovi s područja središta HNS Split 

 
Propozicijama se sukladno prijavljenim klubovima mogu formirati I drukčije 
skupine. 
 
Prvaci skupina igraju po dvostrukom bod sustavu kvalifikacije za plasman u 
Prvu HNLŽ. Pobjednik kvalifikacija ulazi u Prvu HNLŽ. 
 
U kvalifikacije za popunu Prve HNLŽ može ući samo klub koji je u 
natjecateljskoj sezoni imao dvije ekipe mladeži (pionirke i kadetkinje) u 
stalnom natjecanju. 



 
Klub koji nastupa u Drugoj HNLŽ mora imati jednu ekipu (pionirke ili 
kadetkinje) mladeži u stalnom natjecanju. 
 
C)  NATJECANJA MLADEŽI U ŽENSKOM NOGOMETU 
 
Natjecanje se održava bod sustavom u tri skupine s brojem klubova do 14 u 
pojedinoj skupini, a natječu se ekipe pionirki i kadetkinja. 
 
Način odigravanja (dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav) 
određuje se propozicijama natjecanja ovisno o broju klubova. 
 
Skupinu Zapad čine klubovi s područja središta HNS Zagreb, Rijeka i 
Varaždin. 
Skupinu Jug čine klubovi s područja središta HNS Split. 
Skupinu Istok čine klubovi s područja središta HNS Osijek. 
 
Propozicijama se sukladno prijavljenim klubovima mogu formirati I drukčije 
skupine. 
 
Prvaci skupina po jednostrukom bod sustavu odigravaju za prvaka ženske 
mladeži za prvaka pionirki, odnosno kadetkinja.  
 
 
8. HRVATSKI NOGOMETNI KUP 
 

A) SENIORI  
 

U završnom dijelu natjecanja za Hrvatski nogometni kup sudjeluje 48 
klubova: 

a/ 16 najuspješnijih klubova po koeficijentu uspješnosti u natjecanju 
za HNK u zadnjih pet godina, 
b/ 21 klub – pobjednici natjecanja za županijski kup (pod 
rukovodstvom županijskih nogometnih saveza) i grada Zagreba 
c/ 11 klubova finalista natjecanja za županijski kup iz 11 županijskih 
nogometnih saveza s najvećim brojem registriranih nogometnih 
klubova. 

Klubovi iz točke b/ i c/ igraju pretkolo za ulazak u 1/16 završnice Hrvatskog 
nogometnog kupa. 
 
Način odigravanja (jednostruki ili dvostruki kup sustav, određivanje parova) 
utvrdit će se propozicijama natjecanja. 
 
 
 

B) HRVATSKI NOGOMETNI KUP ZA MLADEŽ – PIONIRI, KADETI I 
JUNIORI 

 
Završnicu Hrvatskog nogometnog kupa za pionire, kadete i juniore čine: 
klubovi s područja 20 županijskih nogometnih saveza (dalje: ŽNS) i 
Zagrebačkog nogometnog saveza (dalje ZNS) razvrstanih u pet 
nogometnih središta (dalje NS)  
 
Prvi dio natjecanja odvija se na razini ŽNS i ZNS-a 



 
Drugi dio natjecanja odvija se na razini NS a svaka županija u završnicu daje 
određen broj klubova sukladno propozicijama 
 
Treći  dio natjecanja od 1/4 odvija se na razini HNS, a svako NS u završnicu 
daje  određen broj klubova sukladno propozicijama 
 
Način odigravanja (jednostruki ili dvostruki kup sustav, određivanje parova) 
utvrdit će se propozicijama natjecanja. 
 
 
 

C) HRVATSKI NOGOMETNI KUP U MALOM NOGOMETU 
 
U natjecanju za Hrvatski malonogometni kup sudjeluju svi malonogometni 
klubovi. 
 
U završnicu izravno ulazi 16 najbolje plasiranih klubova po koeficijentu 
uspješnosti u natjecanju za HMNK u posljednjih pet godina. 
 
Način odigravanja (jednostruki ili dvostruki kup sustav, određivanje parova) 
utvrdit će se propozicijama natjecanja. 
 
Pobjednici utakmica 1/4 finala igraju završnicu (1/2 i finale) na neutralnom 
terenu, a domaćin se određuje putem natječaja. 
 

D) HRVATSKI NOGOMETNI KUP ZA ŽENE 
 

U Hrvatskom nogometnom kupu za žene (dalje: HNK za žene) obavezno 
sudjeluju klubovi sudionici Prve HNLŽ te klubovi sudionici Druge HNLŽ 
ukoliko se prijave pisanim putem. 
 
Način odigravanja (jednostruki ili dvostruki kup sustav, određivanje parova) 
utvrdit će se propozicijama natjecanja. 
 
 

E) HRVATSKI NOGOMETNI SUPERKUP 
 

Utakmicu za Hrvatski nogometni superkup igraju pobjednik Prve Hrvatske 
nogometne lige i pobjednik Hrvatskog nogometnog kupa uoči početka 
nove natjecateljske godine. 
Organizator i domaćin utakmice je pobjednik prvenstva, a igra se po 
jednostrukom kup sustavu. 
 
    F) HRVATSKI NOGOMETNI SUPERKUP U MALOM NOGOMETU 
 
Utakmicu za Hrvatski nogometni superkup u malom nogometu igraju 
pobjednik Prve hrvatske malonogometne lige i osvajač Hrvatskog 
nogometnog kupa u malom nogometu uoči početka natjecanja u novoj 
natjecateljskoj godini. 
 
Organizator i domaćin utakmice je pobjednik prvenstva, a igra se po 
jednostrukom kup sustavu. 
 



 
9. NAČIN POPUNJAVANJA  PRVE HMNL U NATJECATELJSKOJ GODINI 
2019/20. 
 
U natjecateljskoj godini 2019/20 Prvu HMNl će činiti klubovi plasirani od 1-9 
mjesta i pobjednik završnice prvaka skupina Druge HMNL. U Drugu HMNL, 
odgovarajuću skupinu, ispadaju klubovi koji su u Prvoj HMNL u 
natjecateljskoj godini 2018/19. bili plasirani od 10. do 12. mjesta.   
 
 
10. NAČIN POPUNJAVANJA  PRVE HNLŽ U NATJECATELJSKOJ GODINI 
2019/2020 
 
U natjecateljskoj godini 2019/20 Prvu HNLŽ će činiti klubovi plasirani od 1-7 
mjesta i pobjednik završnice prvaka skupina Druge HMNL. U Drugu HMNL, 
odgovarajuću skupinu, ispadaju klubovi koji su u Prvoj HNLŽ u 
natjecateljskoj godini 2018/19. bili plasirani od 8. do 10. mjesta. 
 
11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Klub koji ne ispunjava uvjete iz Pravilnika o licenciranju  odnosno Odluke o 
kriterijima potrebnim za sudjelovanje u Trećoj  HNL ne može igrati 
kvalifikacije za natjecanje u višem stupnju natjecanju. 
 
 Klub koji nema ispunjene sve uvjete potrebne za natjecanje u određenom 
stupnju natjecanja, u kojem se ne provodi postupak licenciranja klubova, a u 
trenutku primjene ove Odluke temeljem sportskog rezultata trebao bi se 
natjecati u tom stupnju, neće moći nastupati u tom stupnju natjecanja.   
 
Ako licencu za natjecanje u određenom stupnju natjecanja dobije manji broj 
klubova od propisanog broja sudionika, ili nema dovoljan broj klubova koji 
su se prijavili u natjecanje ili nema dovoljan broj klubova koji ispunjavaju 
kriterij natjecateljskog plasmana, a dobili su licencu, natjecanje će se održati 
s onolikim brojem klubova koji su dobili licencu i ispunili kriterij 
natjecateljskog plasmana. 
 
Profesionalni klubovi koji  prijave drugu momčad za natjecanje, s drugom 
momčadi počinju se natjecati na županijskoj razini natjecanja. 
 
Ova  Odluka  stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se u službenom 
glasilu HNS-a, a primjenjuje se od početka natjecanja u natjecateljskoj 
godini 2019/20.  
 
Danom početka primjene  ove Odluke prestaje važiti Odluka Izvršnog 
odbora HNS o sustavu stalnih natjecanja od 05. 07. 2013., koja je mijenjana 
na sjednicama održanim 08. 08. 2013., 21. 09. 2015., 05. 07. 2017 i 27. 07. 
2017. 
 
        Predsjednik 
 
        Davor Šuker, v.r. 
 
   


