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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske
komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013.donio

ODLUKU O
SUSTAVU STALNIH NATJECANJA
HRVATSKOG NOGOMETNOG SAVEZA
1. PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA – PRVI STUPANJ NATJECANJA
Natjecanje se održava s deset klubova po četvero kružnom bod sustavu(9+9+9+9=36 kola).
Iz Prve HNL ispada izravno posljednje plasirani klub, a pretposljednji igra kvalifikacije za ostanak s
drugoplasiranim iz Druge HNL po dvostrukom kup sustavu. Pobjednik kvalifikacija ulazi u Prvu HNL.
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 s dvanaest klubova po tro kružnom bod sustavu.
U Prvu HNL ulazi prvak Druge HNL izravno, a drugoplasirani igra kvalifikacije za ulazak s
pretposljednje plasiranim iz Prve HNL po dvostrukom kup sustavu.
Iz Druge HNL ispadaju tri najslabije plasirana kluba.
Iz Treće HNL u Drugu HNL ulaze izravno prvaci Treće HNL skupina Jug,Istok i Zapad.
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 tri skupine po dvostrukom bod sustavu u dva dijela.
Skupine se formiraju na podru ju središta HNS na način da županijski nogometni savezi s područja
- središta Rijeka i Zagreb čine skupinu
Zapad
- središta Osijek i Varaždin čine skupinu Istok
- središta Split čine skupinu
Jug
Skupina Istok broji 16 klubova, a skupine Zapad i Jug do 18 klubova.
U Drugu HNL ulaze izravno prvaci skupina
Iz svake skupine Treće HNL ispada najmanje onoliko klubova koliko je potrebno da u nju
uđu predstavnici međužupanijskih i županijskih liga,odnosno onoliko klubova koliko je potrebno da
svaka skupina broji do osamnaest klubova.
Propozicijama natjecanja regulirat će se način popunjavanja Treće HNL s klubovima iz
međužupanijskih i županijskih liga.
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.
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Način popunjavanja Treće HNL klubovima iz međužupanijske ili županijske lige bit će
određen propozicijama natjecanja, uz obvezan uvjet da posljednje plasirani iz pojedine skupine
Treće HNL svakako ispada u niži stupanj natjecanja.
4. MEĐUŽUPANIJSKE I ŽUPANIJSKE LIGE
Temeljem sporazuma između dva ili više nogometnih županijskih saveza može se oformiti
međužupanijska liga .
Međužupanijske lige mogu brojati do 16 klubova koji odigravaju po bod sustavu.
Natjecanjem u međužupanijskoj ligi rukovodi županijski nogometni savez koji sporazumom odrede
savezi sudionici lige i kojeg potvrdi Izvršni odbor HNS. 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 međužupanijske lige daje Izvršni odbor 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.
5. NATJECANJA MLADEŽI
A) PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA PIONIRA I KADETA
Natjecanje se održava dvostrukim bod sustavom u dva dijela, s do šesnaest klubova u natjecanju.
Igra se dvokružno.
Dva najslabije plasirana kluba po kriteriju ukupnog plasmana obje momčadi ispadaju iz Prve HNL u
natjecanje na razini središta HNS.
U Prvu HNL ulaze dva najbolje plasirana kluba po kriteriju ukupnog plasmana obje momčadi na
završnici amaterskog prvenstva Hrvatske na kojima nastupaju prvaci liga pionira i kadeta na razini
središta HNS.
Kriterij ukupno boljeg plasmana je zbroj osvojenih bodova momčadi pionira i kadeta na kraju
prvenstva odnosno na završnici amaterskog prvenstva koje se igra po kup sustavu 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 plasman.
Ukoliko među klubovima koji sudjeluju na amaterskom prvenstvu ne bude zainteresiranih klubova
za ulazak u Prvu HNL pionira i kadeta, liga će se popuniti s dva kluba koji su igrali u Prvoj HNL
pionira i kadeta i u prethodnom prvenstvu bili najslabije plasirani ili s dva kluba
pionira i kadeta čije su momčadi igrali na razini središta HNS i koji ispunjavaju uvjete za taj stupanj
natjecanja.
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B) LIGA PIONIRA, KADETA I JUNIORA NA RAZINI SREDIŠTA HNS
Natjecanje se odvija u pet skupina po dvostrukom bod sustavu u dva dijela s do šesnaest klubova u
natjecanju u pojedinoj skupini
Skupine se formiraju na podru ju 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 međužupanijskom ili županijskom stupnju natjecanja
Prvaci svake skupine igraju završni turnir za prvaka u pojedinoj uzrasnoj kategoriji po jednostrukom
kup sustavu na neutralnom terenu.
Profesionalni klubovi koji su formirali drugu momčad koja nastupa u seniorskom uzrastu nemaju
obvezu nastupati u ligi juniora, ali imaju mogućnost prijaviti momčad juniora za ovo natjecanje.
6.NATJECANJE U MALOM NOGOMETU
A) PRVA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA - PRVI STUPANJ NATJECANJA
Natjecanje se održava dvostrukim bod sustavom u dva dijela s dvanaest klubova u natjecanju .
Igra se dvokružno ( 11+11= 22 kola)
Iz Prve HMNL ispada izravno posljednje plasirani klub , a pretposljednji klub igra kvalifikacije po
dvostrukom kup sustavu s drugoplasiranim iz kvalifikacija prvaka skupina Druge HMNL. Pobjednik
kvalifikacija ostvaruje plasman u Prvu HMNL.
Iz Druge HMNL izravno ulazi pobjednik kvalifikacija prvoplasiranih klubova skupina Druge HMNL.
Propozicijama natjecanja može se predvidjeti nakon odigrana 22 kola ,razigravanje za prvaka
odnosno za ostanak (play off i play out).
B )DRUGA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA - DRUGI STUPANJ NATJECANJA
Natjecanje se održava bod sustavom u četiri skupine.
Način odigravanja (dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav) određuje se propozicijama
natjecanja.
Skupinu
Skupinu
Skupinu
Skupinu

Sjever čine klubovi s područja središta HNS Zagreb i Varaždin.
Jug čine klubovi s područja središta HNS Split.
Istok čine klubovi s područja središta HNS Osijek.
Zapad čine klubovi s područja središta HNS Rijeka

Prvaci skupina igraju po dvostrukom bod sustavu kvalifikacije za ulazak u Prvu HMNL. Prvoplasirani
klub iz kvalifikacija izravno ulazi u Prvu HMNL, a drugoplasirani kvalifikacija s pretposljednjim
klubom iz Prve HMNL igra dodatne kvalifikacije po dvostrukom kup sustavu za plasman u Prvu
HMNL.
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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 4 - 12 klubova ovisno o tome koliko klubova ima u pojedinoj županiji ili
županijama ako se radi o međužupanijskoj ligi.
Ako na području ŽNS ima ve i 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) 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.
U prvom kolu završnice igra se po jedna utakmica, protivnici se određuju po koeficijentu uspješnosti
(1-16, 2-15, itd), a slabije plasirani klub je domaćin.
U drugom i trećem kolu ždrijebom se određuje raspored utakmica,igraju se dvije utakmice, a
domaćin druge utakmice je bolje plasirani klub po koeficijentu uspješnosti.
U finalu se igraju dvije utakmice, a domaćin druge utakmice se određuje ždrijebom.
E) NATJECANJE MLADEŽI U MALOM NOGOMETU
Natjecanje se organizira turnirski na području koje pokriva odgovaraju a skupina Druge HMNL za
dvije uzrasne kategorije –pionira (za koje pravo nastupa imaju mlađi pioniri i pioniri) 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 obavezni su nastupiti barem s jednom momčadi.
7. NATJECANJE U ŽENSKOM NOGOMETU
A) PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA ZA ŽENE- PRVI STUPANJ NATJECANJA
Natjecanje se održava dvostrukim bod sustavom s osam do deset klubova u natjecanju.
Točan broj klubova određuje se propozicijama natjecanja.
Posljednje plasirani klub izravno ispada, a pretposljednje plasirani kub igra kvalifikacije po
dvostrukom kup sustavu s poraženim iz utakmica prvaka skupina Druge HNLŽ.
U Prvu HNLŽ izravno ulazi pobjednik iz kvalifikacija koje igraju pobjednici skupina Druge HNLŽ.
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B) DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA ZA ŽENE – DRUGI STUPANJ NATJECANJA
Natjecanje je organizirano u tri skupine i održava se dvostrukim bod sustavom.
Druge HNLŽ je najniži oblik natjecanja u ženskom nogometu te nije određen broj klubova u
pojedinoj skupini, ali ih u skupini ne može biti manje od tri, niti više od četrnaest.
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 Split
Skupina “C” – čine je klubovi s područja središta HNS Varaždin
Prvaci skupina igraju po dvostrukom bod sustavu kvalifikacije za plasman u Prvu HNLŽ. Pobjednik
kvalifikacija ulazi izravno u Prvu HNLŽ, a drugoplasirani igra s pretposljednje plasiranim iz Prve
HNLŽ kvalifikacije po dvostrukom kup sustavu za plasman u Prvu HNLŽ.
C) NATJECANJA MLADEŽI U ŽENSKOM NOGOMETU
Natjecanje se održava bod sustavom u tri skupine.
Natječu se ekipe pionirki i kadetkinja.
Način odigravanja (dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav) određuje se propozicijama
natjecanja.
Skupinu Zapad čine klubovi s područja sredi ta HNS Zagreb, Rijeka i Varaždin.
Skupinu Jug čine klubovi s područja sredi ta HNS Split.
Skupinu Istok čine klubovi s područja sredi ta HNS Osijek.
Prvaci skupina po jednostrukom bod sustavu odigravaju za prvaka ženske mladežii za prvaka
pionirki, odnosno kadetkinja.
8. NAČIN POPUNJAVANJA LIGA U NATJECATELJSKOJ GODINI 2014/15
A) DRUGA HNL
Drugu HNL će sačinjavati klub (klubovi) koji je/su u prvenstvu 2013/14 ispao/li iz Prve HNL, klubovi
koji su u prvenstvu 2013/14 igrali u Drugoj HNL, a nisu se plasirali u Prvu HNL, klubovi koji su se
plasirali do zaključno desetog mjesta u Drugoj HNL u natjecateljskoj godini 2013/14 te prva dva
kluba iz kvalifikacija prvaka Treće HNL.
Prvaci skupina Treće HNL igraju kvalifikacije po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu.
Dva prvoplasirana kluba ulaze u Drugu HNL.
B) TREĆA HNL
Treću HNL, pojedinu skupinu,činit će:
Skupina Zapad:
- klubovi koji su ispali iz Druge HNL;
- najbolje plasirani klubovi Treće HNL skupina Središte i skupina Zapad u prvenstvu 2013/14 , u
broju koji je potreban da skupina u prvenstvu 2014/15, uz primjenu ostalih kriterija , broji do 18
klubova. U slučaju da je potreban neparan broj , jedan klub više daje skupina Središte Zagreb.
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- druge momčadi profesionalnih klubova s područja ove skupine, a koje se do 20. 07. 2013. prijave
za natjecanje;
- pobjednik kvalifikacija, igranih po jednostrukom bod sustavu, prvaka prvih županijskih liga s
područja HNS Središta Rijeka;
- pobjednik kvalifikacija, igranih po jednostrukom bod sustavu, prvaka prvih županijskih liga s
područja HNS Središta Zagreb.
Ukoliko se na području ove skupine budu igrale međužupanijske lige prvaci tih liga ulaze izravno u
Treću HNL.
Ukoliko se na području ove skupina bude igrala jedna međužupanijska liga, prvak te lige igra
kvalifikacije po dvostrukom kup sustavu s pobjednikom kvalifikacija prvaka županijskih liga ŽNS-a
koji nisu igrali međužupanijsku ligu.
Skupina Istok:
- klubovi koji su ispali iz Druge HNL;
- najbolje plasirani klubovi Treće HNL skupina Istok i skupina Sjever u prvenstvu 2013/14., u broju
koji je potreban da skupina u prvenstvu 2014/15, uz primjenu ostalih kriterija, broji 16 klubova. U
slučaju da je potreban neparan broj, igraju se kvalifikacije po jednostrukom kup
sustavu s jednako plasiranim klubovima iz pojedine skupine;
- druge momčadi profesionalnih klubova s područja ove skupine, a koje se do 20. 07. 2013. prijave
za natjecanje;
- pobjednik kvalifikacija, igranih po jednostrukom bod sustavu, prvaka prvih županijskih liga s
područja HNS Središta Varaždin;
- pobjednik kvalifikacija, igranih po jednostrukom bod sustavu, prvaka prvih županijskih liga s
područja HNS Središta Osijek.
Ukoliko se na području ove skupine budu igrale međužupanijske lige prvaci tih liga ulaze izravno u
Treću HNL.
Ukoliko se na području ove skupina bude igrala jedna međužupanijska liga, prvak te lige igra
kvalifikacije po dvostrukom kup sustavu s pobjednikom kvalifikacija prvaka županijskih liga ŽNS-a
koji nisu igrali međužupanijsku ligu.
Skupina Jug:
- klubovi koji su ispali iz Druge HNL;
- najbolje plasirani klubovi Treće HNL skupina Jug u prvenstvu 2013/14.,u broju koji je potreban da
skupina u prvenstvu 2014/15 i dalje, uz primjenu ostalih kriterija, broji do 18 klubova;
- druge momčadi profesionalnih klubova s područja ove skupine, a koje se do 20. 07. 2013. prijave
za natjecanje;
- dva prvoplasirana iz kvalifikacija, igranih po dvostrukom kup sustavu,
prvaka prvih županijskih liga s podru ja HNS Središta Split.
9. 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.
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Druge momčadi profesionalnih klubova mogu se izravno za natjecanje u Trećoj HNL prijaviti samo
za natjecateljsku godinu 2014/15. i to do 20. srpnja 2013. Profesionalni klubovi koji ne prijave drugu
momčad za natjecanje u natjecateljskoj godini 2014/15. već u nekoj kasnijoj, 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 natjecateljske godine 2014/15. i nadalje.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Skupštine HNS o sustavu stalnih
natjecanja od 14. 10. 2010. (Glasnik br. 46/10) i Odluka Izvršnog odbora HNS o izmjenama Odluke
o sustavu stalnih natjecanja od 20. 06. 2011. (Glasnik br. 25/11).

Broj:
Zagreb, 05. 07. 2013.
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Izvršni predsjednik
Damir Vrbanović v.r.

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Remetinečka 75 A , 10 020 ZAGREB
Tel/fax; 6552-072, tel ; 6524-664

POZIV
Kojim Vas pozivamo na PLENUM klubova JŽNL-e koji će se održati
24. SRPNJA (srijeda) u Savskom Marofu (IGRALIŠTE NK SAVSKI MAROF)
sa početkom u 18.00 sati.

Za PLENUM klubova JŽNL-e predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Osvrt povjerenika na sezonu

2012/13

2. Pripreme za sezonu – jesen 2013/14
 Izvlačenje natjecateljskih brojeva
3. Raznoliko

Zagreb, 15. Srpnja 2013.
Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec
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Povjerenik za natjecanje
Željko Mihalj v.r.

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
I ŽUPANIJSKA LIGA - ISTOK
Remetinečka 75 a
Tel /fax 6552-072, tel. 6524-664

P O Z I V
Kojim se pozivate na plenum klubova PRVE Županijske
nogometne lige – ISTOK koji će se održati 23. srpnja ( UTORAK)
2013. godine

sa početkom u 18.00 sati

u prostorijama

NK NAFTAŠ IVANIĆ -Ivanić Grad

Za plenum se predviđa slijedeći dnevni red:
1. Osvrt na sezonu

2012/13

2. Pripreme za početak jesenskog dijela prvenstva u sezoni 2013/14
 Izvlačenje natjecateljskih brojeva

3. Raznoliko

Zagreb, 15.07.2013.godine.
Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec

10

Povjerenik za natjecanje:
Franjo Marković v.r.

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
10020 ZAGREB, Remetinečka cesta 75/A
fax: 01/6552-072; tel.: 01/6524-664, 6528-173, 6528-183
e-mail: nszz@zg.htnet.hr
Žiro-račun: Z. B. 2360000-1101356853  MB: 0876356
OIB:69439244113

Raspisuje

NATJEČAJ
Za upis tečaja za izobrazbu « NOGOMETNI TRENER C»
po programu HNS-a.
Tečaj traje 3x20 sati edukacije u vremenskom periodu od 6 mjeseci tijekom 2013/14.
godine.(tri vremenska termina )
1. UVJETI ZA UPIS
-najmanje 4 godine igranja nogometa u organiziranom natjecanju
(I, II Županijska liga; II HMNL; JŽNL ili lige mladeži
-završena osnovna škola (minimalno)
-zadovoljavajuće zdravstveno stanje
-uplaćena školarina (1200,00 ili 3 x po 400.00 kuna ) na
žiro račun NSZŽ-e Z. B. 2360000-1101356853
2. PRIJAVE ZA UPIS
Prijave za upis predaju se osobno ili pošiljkom u tajništvo NSZŽ-e, Remetinečka 75 a ,
Zagreb , rok do 30.09. 2013. godine
Uz prijavu pristupnici prilažu:
a) kratki sportski životopis
b) svjedodžbu o završenoj srednjoj školi
c) potvrdu kluba o četverogodišnjem igranju nogometa
d) potvrdu o urednom zdravstvenom stanju
e) domovnicu
f) adresa,kontakt telefon ili mobitel,e-mail
3. UPISI
Po provjeri dokumentacije, u službenom glasniku županijskog nogometnog saveza, bit će objavljena lista
upisanih kandidata !

4. Predavači na tečaju bit će predavači sa licencom HNS-a i instruktori HNS-a
U Zagrebu, 27.05.2013.
Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec
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Instruktor NSZŽ-e
Stjepan Bašić s.r.

