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O D L U K U 
O   

 SUSTAVU STALNIH NATJECANJA 
HRVATSKOG NOGOMETNOG SAVEZA 

 
I. Ovom se odlukom utvrđuje sustav natjecanja za prva četiri stupnja u 
natjecanjima nogometa muškaraca, prva dva stupnja u natjecanjima 
nogometa žena, prva tri stupnja u natjecanjima malog nogometa 
muškaraca, prvi stupanj natjecanja malog nogometa žena, prvi stupanj 
natjecanja nogometa na pijesku, natjecanja mlađih dobnih uzrasta, kup 
natjecanja te se daju okvirne odrednice nižih stupnjeva natjecanja. 
 
II. PRVENSTVENA NATJECANJA NOGOMETA MUŠKARACA  
 
HRVATSKA NOGOMETNA LIGA – HNL – prvi stupanj 
 
Natjecanje se održava s deset klubova po četverokružnom bod sustavu 
(9+9+9+9=36 kola). 
 
Iz HNL ispada izravno posljednjeplasirani klub. 
 
U HNL izravno ulazi prvoplasirani klub Prve NL. 
 
Od natjecateljske godine 2024/25 devetoplasirani klub HNL igra 
kvalifikacije za plasman u HNL po dvostrukom kup sustavu  s 
drugoplasiranim klubom Prve NL ili s klubom koji je ostvario to pravo, ali ne 
niže plasiranim od četvrtog mjesta u Prvoj NL. 
 
U natjecanju mogu sudjelovati samo klubovi koji su dobili licencu za igranje 
u  HNL u predstojećoj natjecateljskoj godini. 
 
PRVA  NOGOMETNA LIGA – PRVA NL -  drugi stupanj 
 
U natjecanju Prve NL i kvalifikacijama za popunu Prve NL mogu sudjelovati 
samo klubovi koji su dobili licencu za igranje u Prvoj NL za predstojeću 
natjecateljsku godinu. 
 
Natjecateljska godina 2022/23.  
 
Natjecanje se održava s dvanaest klubova po trostrukom bod sustavu (33 
kola) ili dvostrukom bod sustavu (22. Kola) +  liga za prvaka (1-6) i  liga za 
opstanak (7-12) obje po dvostrukom bod sustavu, što će biti određeno 
propozicijama natjecanja. 
 
U  HNL izravno ulazi prvak Prve NL. 
 
Iz Prve NL izravno ispada posljednjeplasirani  klub, a pretposljednji klub 
Prve NL igra kvalifikacije po dvostrukom kup sustavu s drugoplasiranim 
klubom Druge NL  (odnosno klubom koji ostvari to pravo). Pobjednik 
kvalifikacija ostvaruje plasman u Prvu NL. 
 



Pobjednik Druge NL (ili klub koji ostavri to pravo) izravno ulazi u Prvu NL. 
 
Natjecateljska godina 2023/24.  
 
Natjecanje se održava s dvanaest klubova po trostrukom bod sustavu (33 
kola) ili dvostrukom bod sustavu (22. Kola) +  liga za prvaka (1-6) i  liga za 
opstanak (7-12) obje po dvostrukom bod sustavu, što će biti određeno 
propozicijama natjecanja. 
 
U  HNL izravno ulazi prvak Prve NL. 
 
Iz Prve NL izravno ispadaju tri posljednjeplasirana   kluba, a devetoplasirani 
klub Prve NL igra kvalifikacije po dvostrukom kup sustavu s 
drugoplasiranim klubom Druge NL  (odnosno klubom koji ostvari to pravo). 
Pobjednik kvalifikacija ostvaruje plasman u Prvu NL. 
 
Pobjednik Druge NL (ili klub koji ostavri to pravo) izravno ulazi u Prvu NL. 
 
Natjecateljska godina 2024/25. i dalje. 
 
Natjecanje se održava s deset klubova po četverokružnom bod sustavu 
(9+9+9+9=36 kola).  
 
U  HNL izravno ulazi prvak Prve NL. 
 
Iz Prve NL ispada izravno posljednjeplasirani klub, a devetoplasirani  klub 
Prve NL igra kvalifikacije za plasman u Prvu NL po dvostrukom kup sustavu 
s drugoplasiranim klubom Druge NL ili s klubom koji je ostvario to pravo, ali 
ne niže plasiranim od četvrtog mjesta u Drugoj NL. 
 
Pobjednik Druge NL izravno ulazi u Prvu NL. 
 
U natjecanju mogu sudjelovati samo klubovi koji su dobili licencu za igranje 
u  Prvoj NL u predstojećoj (2024/25 i dalje) natjecateljskoj godini. 
 
3. DRUGA NOGOMETNA LIGA – Druga NL – treći stupanj  
 
Natjecateljska godina 2022/23. 
 
Natjecanje se održava sa šesnaest klubova po dvostrukom  bod sustavu (30 
kola). 
 
U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u Drugu NL mogu sudjelovati samo 
klubovi koji su za odgovarajuću natjecateljsku godinu dobili licencu za 
igranje u Drugoj NL, odnosno do početka licenciranja u Drugoj NL klubovi 
koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o kriterijima za nastup u Drugoj NL.  
 
Pobjednik Druge NL  izravno ulazi u Prvu NL. 
 
Iz Prve NL izravno ispada posljednjeplasirani  klub, a pretposljednji klub 
Prve NL igra kvalifikacije po dvostrukom kup sustavu s drugoplasiranim 
klubom (odnosno klubom koji ostvari to pravo) Druge NL. Pobjednik 
kvalifikacija ostvaruje plasman u Prvu NL. 
 



Iz Druge NL obvezno ispadaju dva najslabije plasirana kluba, a treći 
najslabije plasirani klub  igra kvalifikacije (tri para) po dvostrukom kup 
sustavu s prvacima (odnosno klubovima koji ostvare to pravo) pet skupina 
Treće NL. Tri pobjednika kvalifikacija ulaze u Drugu NL. 
 
Natjecateljska godina 2024/25. i dalje. 
 
Natjecanje se održava s osamnaest klubova po dvostrukom  bod sustavu 
(34 kola). 
 
U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u Drugu NL mogu sudjelovati samo 
klubovi koji su za odgovarajuću natjecateljsku godinu dobili licencu za 
igranje u Drugoj NL. 
 
Pobjednik Druge NL  izravno ulazi u Prvu NL. 
 
Iz Prve NL izravno ispada posljednjeplasirani  klub, a pretposljednji klub 
Prve NL igra kvalifikacije po dvostrukom kup sustavu s drugoplasiranim 
klubom (odnosno klubom koji ostvari to pravo) Druge NL. Pobjednik 
kvalifikacija ostvaruje plasman u Prvu NL. 
 
Iz Druge NL obvezno ispadaju dva najslabije plasirana kluba, a treći 
najslabije plasirani klub  igra kvalifikacije (tri para) po dvostrukom kup 
sustavu s prvacima (odnosno klubovima koji ostvare to pravo) pet skupina 
Treće NL. Tri pobjednika kvalifikacija ulaze u Drugu NL. 
 
Način popune Druge NL za prvenstveno natjecanje u 2024/25. 
natjecateljskoj godini: 
 

 Ligu će činiti tri posljednjeplasirana  kluba iz Prve NL, klubovi koji su u 
natjecateljskoj godini 2023/24. bili plasirani od 3. do 13. mjesta u 
Drugoj NL, poraženi klub iz kvalifikacija koje igraju devetoplasirani 
klub Prve NL s drugoplasiranim klubom Druge NL,  te tri najbolja 
kluba iz kvalifikacija u kojima sudjeluju prvaci skupina Treće NL (ili 
klubovi koji su ostvarili to pravo, zaključno do trećeplasiranog kluba iz 
svake skupine) i četrnestoplasirani klub Druge NL. Kvalifikacije se 
igraju po dvostrukom kup sustavu. 

 
4. TREĆA NOGOMETNA LIGA – Treća NL (pet skupina) – četvrti stupanj  
 
U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u Treću NL mogu sudjelovati samo 
klubovi koji za odgovarajuću natjecateljsku godinu  ispunjavaju uvjete iz 
odluke o kriterijima za nastup u određenoj skupni Treće NL 
 
Natjecanje se odvija u pet  skupina do osamnaest (18) klubova  po 
dvostrukom  bod sustavu, a točan broj sudionika se utvrđuje propozicijama 
natjecanja. 
 
Skupine se formiraju na području središta HNS na način da ŽNS s područja; 
- središta Rijeka                 čine skupin u Zapad, 
- središta Zagreb          čine skupinu Centar 
- središta Osijek           čine skupinu Istok 
- središta Varaždin       čine skupinu Sjever 
- središta Split                  čine skupinu Jug 



 
Iz svake skupine obvezno ispada posljednjeplasirani klub te još onoliko 
klubova koliko je potrebno da skupine  broje do šesnaest klubova. 
 
U određene skupine Treće NL mogu se plasirati samo klubovi koji za 
odgovarajuću natjecateljsku godinu  ispunjavaju uvjete iz odluke o 
kriterijima za nastup u određenoj skupni Treće NL a sve sukladno 
propozicijama natjecanja (obnavljanje skupina Treće NL). 
 
Natjecanjem skupina Treće NL rukovodi HNS putem svojih Središta. 
 
5. MEĐUŽUPANIJSKE I ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE – peti i niži 
stupnjevi 
 
Temeljem sporazuma između dva ili više nogometnih županijskih saveza 
može se oformiti međužupanijska nogometna liga. 
 
Međužupanijske ili županijske nogometne  lige mogu brojati  do osamnaest 
(18) klubova koji odigravaju po dvostrukom bod sustavu. 
 
Nogometne lige koju čine više županijskih saveza imaju prednost pred 
županijskom ligom (peti stupanj natjecanja) kod popunjavanja Treće NL, a 
isto će biti definirano u propozicijama natjecanja. 
 
Natjecanjem u petom stupnju i niže  rukovodi županijski nogometni savez 
koji sporazumom odrede županijski nogometni savezi sudionici lige i kojeg 
potvrdi Natjecateljska komisija HNS. 
 
Izvršni odbor tog  županijskog nogometnog saveza donosi propozicije 
natjecanja, imenuje vodstvo natjecanja, na prijedlog ostalih županijskih 
saveza  donosi liste delegata, a na prijedlog komisije nogometnih sudaca 
središta HNS donosi liste sudaca i određuje visinu članarina za natjecanje, 
naknade službenim osobama na utakmicama i vodstvu natjecanja. U 
propozicijama moraju biti navedene i točke koje odredi I.O. HNS za taj 
stupanj natjecanja. 
 
Odobrenje za formiranje međužupanijske nogometne lige daje 
Natjecateljska komisija IO HNS-a. 
 
U prvom  stupnju natjecanja u županijama i Gradu Zagrebu liga može brojiti 
najviše osamnaest (18)  klubova.  
 
Nadležni županijski nogometni savezi donose odluke o sustavu natjecanja 
na svom području. 
 
III. NATJECANJA MUŠKE MLADEŽI 
 
1) PRVA  NOGOMETNA LIGA JUNIORA – Prva NL-J 
 
Natjecanje se  održava po dvostrukom bod sustavu u dva dijela s šesnaest 
klubova u natjecanju. Igra se dvokružno (ukupno 30. Kola). 
Posljednjeplasirani  klub u Prvoj NL-J obavezno ispada iz lige, a 
pretposljednji klub Prve NL-J igra kvalifikacije po jednostrukom kup sustavu 
s pet prvaka (ili klubova koji ostvare to pravo)  lige juniora Središta.   



 
Način odigravanja kvalifikacija utvrdit će se propozicijama natjecanja. 
 
Ako među klubovima koji sudjeluju u kvalifikacijama  juniora na razini 
središta HNS ne bude zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu NL-J, ili ne 
ispunjavaju uvjete za ulazak u Prvu NL-J, 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 NL-J  ima klub koji ima seniorsku momčad i najmanje 
četiri momčadi mlađih uzrasta (mlađi pioniri, pioniri, kadeti, junior) u 
stalnom natjecanju. 
 
2) PRVA  NOGOMETNA LIGA  PIONIRA I KADETA – Prva NL- P-K 
  
Natjecanje se održava po dvostrukom bod sustavu u dva dijela s četrnaest 
klubova u natjecanju. Igra se dvokružno (ukupno 26. Kola). 
 
Posljednjeplasirani klub u Prvoj NL- P-K  obavezno ispada iz lige, a 
pretposljednji klub Prve NL- P-K  igra kvalifikacije po jednostrukom kup 
sustavu s pet prvaka (ili klubova koji ostvare to pravo)  iz liga Središta. 
   
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 NL P-K, 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 NL- P-K ima klub koji ima seniorsku momčad  i 
najmanje četiri momčadi mlađih uzrasta (mlađi pioniri, pioniri, kadeti, junior) 
u stalnom natjecanju. 
 
3)  LIGA  MLAĐIH. PIONIRA I PIONIRA, KADETA I JUNIORA NA RAZINI  
SREDIŠTA HNS 
 

Pojedine  skupine  na razini središta mogu brojati do šesnaest klubova. Lige 
se formiraju u svih pet skupina  na sljedeći način: 
mlađi pioniri- pioniri i kadeti-juniori. 
 
Natjecanje  se odvija u pet skupina  po dvostrukom ili trostrukom  bod 
sustavu ovisno o broju klubova u ligama, a čiji broj ne može biti veći od  
šesnaest 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 Centar 
 
U skupinama  sudjeluju odgovarajuće momčadi klubova čije seniorske 
momčadi igraju u prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom  ili županijskom 
stupnju natjecanja. 
 
Najbolje plasirani klubovi svake skupine igraju kvalifikacije (zajedno s 
pretposljednjim klubom Prve NL-J i Prve NL-P-K za popunu Prve NL-J i 
Prve NL -P-K, odnosno doigravanje za prvaka u uzrasnoj kategoriji mlađih 
pionira. 
 
Način odigravanja kvalifikacija utvrdit će se propozicijama natjecanja. 
 
Od natjecateljske 2022/2023 godine klubovi  čije seniorske momčadi igraju 
u prvom, drugom ili trećem stupnju obvezno moraju imati mlađe uzraste 
(mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori) na razini Prve NL ili određenog središta 
HNS-a. Svaki klub u daljnjim natjecateljskim godinama koji ostvari plasman 
u treći stupanj natjecanja mora u prvoj godini ispunjavati ovaj kriterij.  
 
Lige mladeži u svim sustavima HNS-a su protočne. Ukoliko klub koji igra 
prva tri stupnja natjecanja sa seniorskom momčadi, a neke od selekcija 
mladeži su mu ispale i ne nastupaju u  Prvoj NL P-K-J ili ligama mladeži 
određenog Središta taj klub će imati obavezu uplate određenog iznosa 
prema HNS za razvoj mlađih dobnih uzrasta u sustavu HNS-a.  
 
Odluku o visini uplate za razvoj mlađih uzrasta donosi IO HNS. 
 
 
IV.  NATJECANJA U MALOM NOGOMETU (FUTSAL) 
 
Natjecateljska 2022/2023 
  
1) PRVA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA – Prva HMNL – prvi 

stupanj 

Natjecanje se održava u dva dijela s deset klubova u natjecanju. 
 
Prvi dio igra se dvokružnim bod sustavom (9 + 9 = 18 kola). Nakon prvog 
dijela, prvih osam klubova po plasmanu odigrava play-off (četvrt završnica i 
poluzavršnica na dvije pobjede, a finale na tri pobjede), a devetoplasirani 
klub igra ligu po dvostrukom bod sustavu  s tri  prvaka (ili klubovi koji 
ostvare to pravo) skupina Druge HMNL za popunu Prve HMNL. 
 
U Prvu HMNL ulaze dva najboljeplasirana  kluba iz lige za popunu Prve 
HMNL. 
 
Posljednjeplasirani klub Prve HMNL obavezno ispada iz Prve HMNL 
 



Klubovi koji nastupaju u Prvoj HMNL obvezni su nastupiti u obje kategorije 
mlađih uzrasta. 
 
2) DRUGA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA – Druga HMNL (tri 

skupine)  – drugi stupanj 

Natjecanje se održava bod sustavom u tri skupine s brojem klubova  do 12 u 
pojedinoj skupini. Skupine se mogu djeliti na A i B podskupine. 
 
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 (odnosno klubova koji ostvare to pravo)  igraju 
ligu s devetoplasiranim klubom  Prve HMNL po dvostrukom bod sustavu.   
 
Dva prvoplasirana kluba iz lige za popunu Prve HMNL  ulaze u Prvu HMNL. 
 
Iz svake skupine Druge HMNL posljednjeplasirani klub obvezno ispada osim 
u slučaju ukoliko ne ugrožava ničiji napredak u Drugu HMNL 
 
U ligu 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 obavezan je nastupiti s jednom momčadi 
(kadeti ili juniori) mladeži u stalnom natjecanju. 
 
Natjecateljska 2023/2024 i dalje 
 
1) ELITE HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA – Elite HMNL – prvi stupanj 

Natjecanje se održava u dva dijela s deset klubova u natjecanju. 
 
Prvi dio igra se dvokružnim bod sustavom (9 + 9 = 18 kola). Nakon prvog 
dijela, prvih osam klubova po plasmanu odigrava play-off (četvrt završnica 
na dvije pobjede, a poluzavršnica i finale na tri pobjede), a devetoplasirani 
klub igra ligu po dvostrukom bod sustavu  s tri  najbolje plasirana kluba (ili 
klubovi koji ostvare to pravo zaključno do 5. mjesta) skupina Prve HMNL za 
popunu Elite HMNL. 
 
U Elite HMNL ulaze dva najboljeplasirana  kluba iz lige za popunu Elite 
HMNL. 
 
Posljednjeplasirani klub Elite HMNL obavezno ispada iz Elite HMNL 
 
Klubovi koji nastupaju u Elite HMNL obvezni su nastupiti s tri kategorije 
mlađih uzrasta (pioniri, kadeti i juniori). 
 



2) PRVA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA – Prva HMNL – drugi 

stupanj 

Natjecanje se održava u dva dijela s deset klubova u natjecanju. 
 
U Prvoj HMNL mogu sudjelovati samo klubovi  koji  su u natjecateljskoj 
godini  uoči plasmana u Prvu HMNL imali dvije selekcije mladeži (kadete i 
juniore) u stalnom natjecanju. 
 
Ligu čine klubovi koji nisu ostvarili  plasman u Elite HMNL putem lige za 
popunu Elite HMNL, te sedam klubova i to drugo, treće i četvrto plasirani (ili 
klubovi koji ostvare to pravo zaključno do petog mjesta) klubovi  iz tri 
skupine Druge HMNL na kraju natjecateljske 2022/2023 godine. 
 
Popunjavanje Prve HMNL biti će određeno kroz Propozicije natejecanja.  
 
Prvi dio igra se dvokružnim bod sustavom (9 + 9 = 18 kola).  
 
Prvoplasirani klub Prve HMNL nakon 18. kola ostvaruje  plasman u Elite 
HMNL. 
 
Posljednjeplasirani klub Prve HMNL obavezno ispada iz Prve HMNL u jednu 
od skupina Druge HMNL. 
 
Tri  najbolje plasirana kluba  (drugo, treće, četvrto plasirani ili klubovi koji 
ostvare to pravo zaključno do petog mjesta) i  devetoplasirani klub Prve 
HMNL odigravaju ligu po dvostrukom bod sustavu  za popunu Elite HMNL. 
 
U Elite HMNL ulaze dva najboljeplasirana  kluba iz lige za popunu Elite 
HMNL. 
 
3) DRUGA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA – Druga HMNL (pet 

skupina)  – treći stupanj 

Skupine se formiraju na području središta HNS na način da ŽNS s područja; 
- središta Rijeka                čine skupinu Zapad, 
- središta Zagreb          čine skupinu Centar 
- središta Osijek           čine skupinu Istok 
- središta Varaždin       čine skupinu Sjever 
- središta Split                  čine skupinu Jug 
 
Lige mogu brojati od 6. do 12. klubova u određenoj skupini Druge HMNL. 
Način odigravanja (dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav) 
određuje se propozicijama natjecanja. 
 
Propozicijama se sukladno prijavljenim klubovima mogu formirati i 
drugačije skupine. 
Ukoliko se spajaju određena središta u pojedinu skupinu Druge HMNL ista 
ne ostvaruju nikakvu prednost u odnosu na ostale skupine Druge HMNL. 
 
Prvaci skupina Druge HMNL (odnosno klubova koji ostvare to pravo 
zaključno do trećeg mjesta)  putem kvalifikacija (lige) pokušat će ostvariti 
plasman u Prvu HMNL. 
  



Način odigravanja za popunu Prve HMNL biti će određen propozicijama 
natjecanja. 
 
Iz svake skupine Druge HMNL posljednjeplasirani klub obvezno  ispada 
osim u slučaju ukoliko ne ugrožava ničiji napredak u određenu skupinu 
Druge HMNL 
 
U ligu 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 određenoj skupini  Druge  HMNL obavezan je nastupiti s 
jednom momčadi (kadeti  ili  juniori ili od natjecateljske godine 2023/24 
momčadi pionira) mladeži u stalnom natjecanju. 
 
 
6) ŽUPANIJSKA ILI MEĐUŽUPANIJSKA MALONOGOMETNA NATJECANJA 
 
Županijska liga je natjecanje na razini županijskog nogometnog saveza. 
 
Temeljem sporazuma između dva ili više nogometna županijska saveza 
može se oformiti međužupanijska liga u malom nogometu, a za iste 
suglasnost daje Komisija za mali nogomet 
 
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. Način odigravanja biti će određen Propozicijama 
natjecanja. 
 
Sukladno Propozicijama Druge HMNL prvaci  međužupanijskih i županijskih 
malonogometnih liga razigravaju za popunu pojedine skupine Druge HMNL. 
 
U ligu za popunu određene skupine Druge HMNL može ući samo klub koji je 
u natjecateljskoj godini imao jednu selekciju mladeži (kadete i juniore) u 
stalnom natjecanju. 
 
Od natjecateljske 2024/2025 da bi ostvarili plasman sa seniorima u 
određenu skupinu Druge HMNL klub mora imati najmanju godinu dana prije 
na razini središta  u stalnom natjecanju najamnje jednu selekciju mladeži. 
 
4) NATJECANJE MLADEŽI U MALOM NOGOMETU 
 
Natjecanje se organizira turnirski na području koje pokriva odgovarajuće 
središte HNS za uzrasne kategorije – pionira, kadeta i juniora.  
Prvo i drugoplasirani  klubovi u ligama  na razini Središta ili regija (i ostali 
klubovi koji ostvare to pravo sukladno Propozicijama natjecanja) igraju ligu 
za prvaka Hrvatske s 12 klubova kadeta i juniora (11 kola + play off 
podvostrukom kup sustavu). 
 
Klubovi koji se nisu s razine Središta ili regija plasirali u ligu 12 kadeta i 
juniora za prvaka Hrvatske obavezno nastavljaju natjecanje na razini 
Središta ili regije. 



 
Način odigravanja biti će određen Propozicijama natjecanja. 
 
Od natjecateljske 2022/2023 kroz turnire će se orgnizirati natjecanje za 
pionire u malom nogometu, a od natjecateljske 2023/2024 bila bi 
oformljena liga pionira koja može biti raspoređena u više skupina. 
 
Način odigravanja lige pionira biti će određen Propozicijama natjecanja. 
 
5) NATJECANJE ŽENA U MALOM NOGOMETU 
 
Natjecanje se odigrava kroz ligu ili turnirski ovisno o broju prijavljenih 
klubova. 
 
Broj sudionika lige za svaku natjecateljsku godinu zasebno ovisi o broju 
prijava klubova a konačnu odluku donosi IO HNS na prijedlog Komisije za 
mali nogomet i nogomet na pijesku. 
 
Točan način odigravanja biti će određen Propozicijama natjecanja 
 
NATJECANJE U  NOGOMETU NA PIJESKU 
 
Natjecanje se odigrava kroz ligu ili turnirski ovisno o broju prijavljenih 
klubova. 
 
Broj sudionika lige za svaku natjecateljsku godinu zasebno ovisi o broju 
prijava klubova a konačnu odluku donosi IO HNS na prijedlog Komisije za 
mali nogomet i nogomet na pijesku. 
 
Točan način odigravanja biti će određen Propozicijama natjecanja. 
 
 
V. NATJECANJA U ŽENSKOM NOGOMETU 
 
1) 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 četiri 
najbolje 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, a 
sedmoplasirani klub igra kvalifikacije s poraženim klubom prvaka (ili klub 
koji ostvari to pravo) skupina Druge HNLŽ . 
 
U Prvu HNLŽ izravno ulazi pobjednik odrđene skupine Druge HNLŽ ili klub  
iz kvalifikacija koje igraju pobjednici skupina Druge HNLŽ (odnosno klub 
koji ostvari to pravo), a sve sukladno Propozicijama natjecanja Prve HNLŽ. 
 
 



2) DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA ZA ŽENE – DRUGI STUPANJ 
NATJECANJA 
 
Natjecanje se održava bod sustavom u tri skupine s brojem klubova do 12 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  Zagreb, Rijeka i  
Split 
Skupina “B” – čine je klubovi s područja  središta HNS Osijek i Varždin 

 
Propozicijama se sukladno prijavljenim klubovima za svaku natjecateljsku 
godinu  mogu formirati i drugačije 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 godini 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. 
 
Ako se lige formiraju na način da je u pojedinoj skupini Druge HNLŽ 
zastupljeno četiri nogometna središta, tada prvak te lige ulazi izravno u 
Prvu HNLŽ a prvak skupine u kojoj je samo jedno središte i drugoplasirani 
klub  iz  lige u kojoj je četiri središta igraju kvalifikacije po dvostrukom kup 
sustavu. Pobjednik kvalifikacija igra dodatne kvalifikacije sa 
sedmoplasiranom momčadi Prve HNLŽ po dvostrukom kup sustavu za 
ulazak u Prvu HNLŽ. 
 
Sve ostalo oko popunjavanja Prve HNLŽ bit će regulirano kroz Propozicije 
natjecanja Prve i Druge HNLŽ. 
 
Da bi se klub prijavio u natjecanje Druge HNLŽ za seniorke mora prije toga 
najmanje godinu dana se natjecati s jednom selekcijom (početnice, pionirke, 
kadetkinje) mladeži na razini središta ili županije.  
 
3)  NATJECANJA MLADEŽI U ŽENSKOM NOGOMETU 
  
a) PRVA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA  PIONIRKI I KADETKINJA 
Natjecanje se održava po dvostrukom bod sustavu u dva dijela s dvanaest 
klubova u natjecanju.  Igra se dvokružno (ukupno 22. Kola). 
Posljednje plasirani  klub u Prvoj HNLŽ  pionirki  i kadetkinja  obavezno 
ispada iz lige,  a pretposljednji klub igra kvalifikacije za ostanak u Prvoj 
HNLŽ pionirki i kadetkinja. Pobjednik kvalifikacija s razine središta HNS-a  
ostvaruje plasman  u Prvu HNLŽ  pionirki  i kadetkinja, a drugoplasirani klub 
kvalifikacija s razine središta HNS-a  igra dodatne kvalifikacije s 



pretposljednjim klubom Prve HNLŽ za pionirke i kadetkinje. Način 
odigravanja kvalifikacija utvrdit će se propozicijama natjecanja.   
 
Kriterij ukupno boljeg  plasmana je zbroj osvojenih bodova momčadi 
pionirki i kadetkinja 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 
pionirki  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 HNLŽ  pionirki  i kadetkinja, liga će se popuniti s  klubom čije su 
momčadi  pionirki  i kadetkinja igrale na razini središta HNS i koji ispunjava 
uvjete za taj stupanj natjecanja, o čemu će konačnu odluku na prijedlog 
komisijeza ženski nogomet  donijeti Izvršni odbor HNS-a. 
 
b) RAZINA SREDIŠTA 
 
Natjecanje se održava bod sustavom u tri skupine s brojem klubova do 12 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 i drugoplasirani (klubovi koji ostvare pravo) klub skupina   pionirki  i 
kadetkinja  na razini središta  igraju kvalifikacije.  Pobjednik kvalifikacija 
ulazi u Prvu HNLŽ za pionirke i kadetkinje, a drugoplasirani klub kvalifikacija 
s razine središta HNS-a  igra dodatne kvalifikacije s pretposljednjim klubom 
Prve HNLŽ za pionirke i kadetkinje. Način odigravanja kvalifikacija utvrdit će 
se propozicijama natjecanja.   
 
Od natjecateljske 2022/2023 na dalje moguće je formiranje liga početnica 
(U-13). 
 
Sukladno prijavljenim klubovima biti će određene skupine, a Propozicijama 
natjecanja odrediti će se način odigravanja po skupinama i završnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. HRVATSKI NOGOMETNI KUP I SUPERKUP 
 
1. 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 (seniori). 

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. 
 
2.  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 Nogometnih Središta (dalje 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. 
 
3. HRVATSKI MALONOGOMETNI KUP 
 
U natjecanju za Hrvatski malonogometni kup sudjeluju svi malonogometni 
klubovi. 
 
U završnicu izravno ulazi 32 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 1/8 finala igraju završnicu (1/4 i finale) na neutralnom 
terenu, a domaćin se određuje putem natječaja. 
 
 
 



4. HRVATSKI NOGOMETNI KUP ZA ŽENE 
 

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

 
Utakmicu za Hrvatski nogometni superkup igraju pobjednik Prve Hrvatske 
nogometne lige i pobjednik Hrvatskog nogometnog kupa  uoči početka 
nove natjecateljske godine ili u drugom terminu sukladno odluci Izvršnog 
odbora HNS-a. 
 
Organizator i domaćin utakmice je pobjednik prvenstva (propozicijama 
natjecanja može se predvidjeti i odigravanje na neutralnom terenu), a igra 
se po jednostrukom kup sustavu. 
 
6. HRVATSKI SUPERKUP U MALOM NOGOMETU 
 
Utakmicu za Hrvatski superkup u malom nogometu igraju pobjednik Prve 
hrvatske malonogometne lige i osvajač Hrvatskog nogometnog kupa u 
malom nogometu + dvije najbolje plasirane momčadi iz finala HNK ili 
prvenstav (ukoliko jedna momčad zauzima više mjesta ljestvica za 
završnicu 1/4  se pomiće po uspiješnosti) uoči početka natjecanja u novoj 
natjecateljskoj godini ili u drugom terminu sukladno prijedlogu Komisije za 
mali nogomet i nogomet na pijesku i odluci Izvršnog odbora HNS, a a 
domaćin se određuje putem natječaja. 
 
VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Klub koji ne ispunjava uvjete iz Pravilnika o licenciranju  odnosno Odluke o 
kriterijima potrebnim za sudjelovanje u Drugoj NL 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 ili prvoj 
slijedećoj razini ukoliko nema županijskog natjecanja. 
 



Ova  Odluka  stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se u službenom 
glasilu HNS-a, a primjenjuje se, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno, 
od početka natjecanja u natjecateljskoj godini 2023/24 
 
Danom početka primjene  ove Odluke prestaje važiti Odluka Izvršnog 
odbora HNS o sustavu stalnih natjecanja od 23.07.2020., izmijenjene 20. 08. 
2020. i 10. 06. 2021. Godine 
 
Zagreb, 29.06.2022.     Predsjednik  
 
        Marijan Kustić, v.r. 
     
 
   


