
Dopuna članka 41 Propozicija natjecanja mlađih uzrasta u natjecanjima nogometnih središta HNS-a za 2021./22. 

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAGREB 

 
PRVA NL SREDIŠTE ZA KADETE I JUNIORE 
a) u natjecateljskoj godini 2021./22. Prva NL Središte 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 2022./23. brojat će 16 klubova 
c) Popuna Prve NL Središte za natjecateljsku godinu 2022./23. vršit će se na sljedeći način; 
 - sa klubovima koji ispadnu iz višeg stupnja natjecanja (Prva HNL za kadete i juniore) 
 - sa klubovima koji nisu ostvarili mogućnost napredovanja u viši stupanj niti su ispali iz Prve NL Središte u  
               natjecateljskoj godini 2021./22. 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 klub na temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije u natjecateljskoj godini    
                2021./22.,  te onoliko klubova koliko je potrebno da liga u natjecateljskoj godini 2022./23. broji 16 klubova   
                 poštujući odredbu o popuni iz prethodnog članka               

 - 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 2021./22. 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 2022./23. brojat će 16 klubova 

c) Popuna Druge NL Središte za natjecateljsku godinu 2022./23. vršit će se na sljedeći način; 

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

 - sa klubovima koji nisu ostvarili mogućnost napredovanja u viši stupanj niti su ispali iz Druge NL Središte u  

                natjecateljskoj godini 2021./22. 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 klub na temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije u natjecateljskoj godini  

                2021./22. te onoliko klubova koliko je potrebno da liga u natjecateljskoj godini 2022./23. broji 16 klubova    

                 poštujući odredbu o popuni iz prethodnog članka                          

 - 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 2021./22. Treća NL brojat će 14 klubova, a natjecanje će se u istoj odvijati   

    po dvostrukom bod sustavu (13 + 13 = 26 kola) 

b) Treća NL Središte u natjecateljskoj sezoni 2022./23. brojat će do 16 klubova 

c) Popuna Treće NL Središte za natjecateljsku godinu 2022./23. vršit će se na sljedeći način; 

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

 - sa klubovima koji nisu ostvarili mogućnost napredovanja u viši stupanj u natjecateljskoj godini 2021./22. na  

                temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije 

 - sa klubovima čiji su seniori igraju u prva tri stupnja natjecanja, 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 se prijave 

- 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; 

 - onoliko klubova koliko je potrebno da liga u natjecateljskoj godini 2022./23. broji do 16 klubova poštujući      

                odredbu o popuni iz prethodnog članka               

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

                 natjecanja (Druga NL Središte za kadete i juniore) 
 

POSEBNE ODREDBE: 
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 i istom stupnju natjecanja. 

 

PRVA NL SREDIŠTE ZA MLAĐE PIONIRE I PIONIRE 

a) u natjecateljskoj godini 2021./22. 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 2022./23. brojat će 16 klubova 

c) Popuna Prve NL Središte za natjecateljsku godinu 2022./23. 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 klubovima koji nisu ostvarili mogućnost napredovanja u viši stupanj niti su ispali iz Prve NL Središte u  

                natjecateljskoj godini 2021./22. 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; 

 -  obavezno posljednje plasirani klub na temelju zbroja bodova u obje kategorije u natjecateljskoj godini   

                 2021./22. te onoliko klubova koliko je potrebno da liga u natjecateljskoj godini 2022./23. broji 16 klubova    

                 poštujući odredbu o popuni iz prethodnog članka   

     

DRUGA NL SREDIŠTE ZA MLAĐE PIONIRE I PIONIRE  

a) Druga NL Središte u natjecateljskoj sezoni 2022./23. brojat će 16 klubova 

b) Popuna Druge NL Središte za natjecateljsku godinu 2022./23. vršit će se na sljedeći način; 

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

 - sa klubovima koji nisu ostvarili mogućnost napredovanja u viši stupanj niti su ispali iz Druge NL Središte u  

                natjecateljskoj godini 2021./22. na temelju zbroja osvojenih bodova u obje kategorije 

              - sa klubovima čiji seniori igraju u prva tri stupnja natjecanja, a do sada nisu imali momčadi mlađih pionira         

                i pionira u sustavu natjecanja nogometnog središta HNS-a      

 - sa dva najuspješnija kluba sudionika kvalifikacija prvaka ŽNS liga sa područja NS Zagreb po jednostrukom      

                kup sustavu 

 

d) Iz Druge NL Središte ispadaju; 

 - obavezno posljednje plasirani klub na temelju zbroja bodova u obje kategorije u natjecateljskoj godini   

                 2021./22. (ukoliko nije jedini predstavnik svog ŽNS-a) te onoliko klubova koliko je potrebno da liga u  

                 natjecateljskoj godini 2022./23. broji 16 klubova poštujući odredbu o popuni iz prethodnog članka 

- posljednje plasirani klubovi koji su jedini predstavnici svog ŽNS-a sudionici su kvalifikacija sa prvacima svog   

   ŽNS-a 

  - u ligi uvijek mora biti zastupljen najmanje jedan predstavnik svakog ŽNS-a 

               - „novi“ klubovi koji će biti uvršteni temeljem sudjelovanja seniorske momčadi u jednom od prva tri stupnja   

                 natjecanja zamijenit će najslabije plasirani klub ŽNS-a kojem klub pripada, a koji se inače nalazi izvan „zone  

                 ispadanja“ sa obzirom da će dva kluba sudionika biti određena kvalifikacijama 

 

*u slučaju promjene sustava natjecanja konačnu odluku o sastavu lige potvrditi će Komisije za natjecanje HNS-a    

 



                                                     

  Povjerenstvo natjecanja Središta Zagreb 

Zagreb, 28.02.2022. godine 


