
Dopuna članka 41 Propozicija natjecanja mlađih uzrasta u natjecanjima nogometnih središta HNS-a 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAGREB 

 

PRVA NL SREDIŠTE ZA KADETE I JUNIORE 

a) u natjecateljskoj godini 2016./17. Prva NL brojat će 16 klubova, a natjecanje će se u istoj odvijati   

    po dvostrukom bod sustavu (15 + 15 = 30 kola) 

b) Prva NL Središte u natjecateljskoj sezoni 2017./18. brojat će 16 klubova 

c) Popuna Prve NL Središte za natjecateljsku godinu 2017./18. vršit će se na sljedeći način; 

 - sa klubovima koji ispadnu iz višeg stupnja natjecanja (Prva HNL za kadete i juniore) 

 - sa najbolje plasiranim klubovima iz natjecateljske godine 2016./17. na temelju zbroja  

                osvojenih bodova u obje kategorije 

 - sa dva najbolje plasirana kluba na temelju zbroja bodova u obje kategorije iz prve niže      

                 slijedne lige (Druga NL Središte)                          

d) Iz Prve NL Središte ispadaju; 

 - najslabije plasirani klubovi na temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije u  

                 natjecateljskoj godini 2016./17, ispada onoliko klubova koliko je potrebno da liga u  

                 natjecateljskoj godini broji 16 klubova               

 - najslabije plasirani klub na temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije obavezno   

                 ispada u niži stupanj natjecanja (Druga NL Središte)  

 - obavezno ispadaju druge momčadi klubova ako prva momčad kluba dolazi iz višeg stupnja  

                 natjecanja (Prva HNL za kadete i juniore) 

 

 DRUGA NL SREDIŠTE ZA KADETE I JUNIORE 

a) u natjecateljskoj godini 2016./17. Druga NL brojat će 16 klubova, a natjecanje će se u istoj odvijati   

    po dvostrukom bod sustavu (15 + 15 = 30 kola) 

b) Druga NL Središte u natjecateljskoj sezoni 2017./18. brojat će 16 klubova 

c) Popuna Druge NL Središte za natjecateljsku godinu 2017./18. vršit će se na sljedeći način; 

 - sa klubovima koji ispadnu iz višeg stupnja natjecanja (Prva NL Središte za kadete i juniore) 

 - sa najbolje plasiranim klubovima iz natjecateljske godine 2016./17. na temelju zbroja  

                osvojenih bodova u obje kategorije 

 - sa dva najbolje plasirana kluba na temelju zbroja bodova u obje kategorije iz prve niže      

                slijedne lige (Treća NL Središte)                          

d) Iz Druge NL Središte ispadaju; 

 - najslabije plasirani klubovi na temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije u  

                 natjecateljskoj godini 2016./17, ispada onoliko klubova koliko je potrebno da liga u  

                 natjecateljskoj godini broji 16 klubova               

 - najslabije plasirani klub na temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije obavezno   

                 ispada u niži stupanj natjecanja (Treća NL Središte)  

 - obavezno ispadaju druge momčadi klubova ako prva momčad kluba dolazi iz višeg stupnja  

                 natjecanja (Prva NL Središte za kadete i juniore) 

 

 

 

 

 



TREĆA NL SREDIŠTE ZA KADETE I JUNIORE 

a) u natjecateljskoj godini 2016./17. Treća NL brojat će 12 klubova, a natjecanje će se u istoj odvijati   

    u dva dijela, prvi po dvostrukom bod sustavu (11 + 11 = 22 kola) i drugi (šest najbolje plasiranih   

    klubova po kriteriju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije igrat će play off u 5 kola, a šest  

    najslabije plasiranih klubova po kriteriju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije igrat će play out   

    u 5 kola)  

b) Treća NL Središte u natjecateljskoj sezoni 2017./18. brojat će do 16 klubova 

c) Popuna Treće NL Središte za natjecateljsku godinu 2017./18. vršit će se na sljedeći način; 

 - sa klubovima koji ispadnu iz višeg stupnja natjecanja (Druga NL Središte za kadete i juniore) 

 - sa najbolje plasiranim klubovima iz natjecateljske godine 2016./17. na temelju zbroja  

                osvojenih bodova u obje kategorije 

 - sa klubovima čiji su seniori ostvarili plasman u Treću HNL, a do sada nisu imali momčadi  

                 kadeta i juniora u sustavu natjecanja nogometnog središta HNS-a      

- sa klubovima prvacima svojih ŽNS natjecanja sa područja Središta Zagreb  

- ukoliko ostane natjecateljskog prostora i sa drugim zainteresiranim klubovima koji su u  

  natjecateljskoj godini sudjelovali u natjecanjima svojih ŽNS sa područja Središta Zagreb (uz   

  odobrenje matičnog ŽNS-a)                                           

d) Iz Treće NL Središte ispadaju; 

 - najslabije plasirani klubovi na temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije u  

                 natjecateljskoj godini 2016./17, ispada onoliko klubova koliko je potrebno da liga u  

                 natjecateljskoj godini 2017./18. broji do 16 klubova               

 - obavezno ispadaju druge momčadi klubova ako prva momčad kluba dolazi iz višeg stupnja  

                 natjecanja (Druga NL Središte za kadete i juniore) 

 

POSEBNE ODREDBE: 

U ligama nogometnih središta HNS-a obavezno se natječu klubovi čiji seniori igraju u natjecanjima Prve, Druge ili 

Treće HNL, isti niti u slučaju najslabijeg plasmana prema kriteriju ukupno osvojenih bodova u obje kategorije na 

ispadaju u lige matičnog ŽNS. 

Novo prijavljene druge momčadi svoje natjecanje započinju iz najniže lige Središta Zagreb ako ima natjecateljskog 

prostora za uključenje istih. 

Druge momčadi klubova temeljem ukupnog zbroja osvojenih bodova ispadaju u niži odnosno napreduju u viši 

stupanj natjecanja. 

Klub ne može imati i prvu i drugu momčad u istom stupnju natjecanja. 

 

PRVA NL SREDIŠTE ZA MLAĐE PIONIRE I PIONIRE 

a) u natjecateljskoj godini 2016./17. Prva NL brojat će 18 klubova, a natjecanje će se u istoj odvijati   

    po dvostrukom bod sustavu (17 + 17 = 34 kola) 

b) Prva NL Središte u natjecateljskoj sezoni 2017./18. brojat će 16 klubova 

c) Popuna Prve NL Središte za natjecateljsku godinu 2017./18. vršit će se na sljedeći način; 

 - sa klubovima koji ispadnu iz višeg stupnja natjecanja (Prva HNL za pionire), a nemaju  

                momčad u natjecanju Središta Zagreb 

 - sa najbolje plasiranim klubovima iz natjecateljske godine 2016./17. na temelju zbroja  

                osvojenih bodova u obje kategorije 

 - sa dva prvaka ŽNS sa područja Središta Zagreb koji prođu u kvalifikacijama                        

d) Iz Prve NL Središte ispadaju; 

 - najmanje četiri najslabije plasirana kluba na temelju zbroja osvojenih bodova u obje  

                 kategorije u natjecateljskoj godini 2016./17, odnosno onoliko klubova koliko je potrebno da   

                 liga u natjecateljskoj godini 2017./18. broji 16 klubova                          



 

 

OSTALO: 

Ova dopuna propozicija podložna je promjenama vezano za odluke nadležnih tijela oko promjene sustava natjecanja. 

                                                                                                               

 

          Povjerenstvo natjecanja Središta Zagreb 

 

 

 

 

Zagreb, 10.08.2016. godine 


