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UPRAVNI ODBOR 

Broj: 173/20-6 
Zagreb, 9.7.2020. 

 

Na temelju članka 8. Pravilnika o natjecanju HKS-a (Broj: 207/19-7, 305/19-5, 
305/19-6, 164/20-3), a u skladu s člankom 61. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20) Upravni odbor 
Hrvatskog košarkaškog saveza je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 9. srpnja 
2020. godine donio 
 
 

SUSTAV NATJECANJA 
HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA 

OD SEZONE 2020/2021 
 
 

 
1) DRŽAVNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA MUŠKE EKIPE 

  
Državno prvenstvo Republike Hrvatske za muške ekipe u seniorskom uzrastu odvija 
se kroz 4 (četiri) ili više liga, ovisno o broju klubova, a koje lige svaka za sebe 
odražavaju određeni stupanj odnosno rang natjecanja u kojima sudjeluju klubovi 
sukladno plasmanu i ostvarenim rezultatima kroz natjecateljske sezone. Svaka od 
liga u pravilu se odvija kroz dva dijela. 
 
Rang natjecanja odnosno lige u seniorskom uzrastu u državnom prvenstvu RH za 
muške ekipe su: 

 HT PREMIJER LIGA 

 PRVA MUŠKA LIGA 

 DRUGE MUŠKE LIGE 

 TREĆE MUŠKE LIGE 

 

HT PREMIJER LIGA 

HT Premijer liga najviši je stupanj odnosno rang natjecanja državnog prvenstva za 
muške ekipe u seniorskom uzrastu. HT Premijer liga broji 10 do 14 klubova. Prvi dio 
natjecanja igra se po dvostrukom, trostrukom ili četverostrukom bod sustavu u 
okviru jedne ili dvije skupine ili turnirski, a o čemu odluku donosi Upravni odbor HKS-
a ovisno o broju klubova i ostalim dopustivim kriterijima i mogućim ograničenjima 
propisanim od strane nadležnih državnih tijela. Drugi dio natjecanja igra se u obliku 
doigravanja. 

Posljednje plasirani klub ispada iz lige, a pretposljednje plasirani klub igra dvije 
izlučne utakmice s finalistom Prve muške lige. 



GENERALNI SPONZOR 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

SPONZORI 

BRONČANI SPONZOR 

PRVA MUŠKA LIGA 

Prva muška liga sljedeći je stupanj odnosno rang natjecanja državnog prvenstva za 
muške ekipe u seniorskom uzrastu. Ona broji 10 do 14 klubova, prvi dio igra se u 
okviru jedne ili dvije skupine po dvostrukom ili trostrukom bod sustavu, a drugi dio 
igra se u obliku doigravanja u kojem sudjeluju četiri najbolje plasirane ekipe iz prvog 
odnosno regularnog dijela. 

Iz lige ispadaju dva posljednje plasirana kluba koji se nakon ispadanja natječu u 
Drugoj muškoj ligi sukladno svojoj regionalnoj pripadnosti. 

Prvoplasirani klub lige direktno ulazi u HT Premijer ligu, a finalist igra dvije izlučne 
utakmice s pretposljednjim klubom HT Premijer lige. 

 

DRUGE MUŠKE LIGE 

Druge muške lige igraju se u okviru 5 (pet) regija koje svaka obuhvaćaju određene 
županije kako slijedi: 

1. REGIJA CENTAR obuhvaća županije: Grad Zagreb, Zagrebačku, Sisačko-
moslavačku i Krapinsko-zagorsku. 

2. REGIJA ISTOK obuhvaća županije: dio Virovitičko-podravske, Požeško-
slavonsku, Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku te Brodsko-posavsku. 

3. REGIJA ZAPAD obuhvaća županije: Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku te 
Primorsko-goransku. 

4. REGIJA SJEVER obuhvaća županije: dio Virovitičko-podravske, 
Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Međimursku te Varaždinsku. 

5. REGIJA JUG obuhvaća županije: Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-
kninsku, Zadarsku te Splitsko-dalmatinsku. 

Druge muške lige broje 8 do 14 klubova, igraju se po dvostrukom bod sustavu s 
brojem kola zavisnom od broja klubova u svakoj regiji, tj. ligi. Prvoplasirani klubovi 
iz svake regije igraju Kvalifikacijski turnir za popunu Prve muške lige te prvo i 
drugoplasirani klub na Kvalifikacijskom turniru ulaze u Prvu mušku ligu. Iz svake 
regije, tj. lige ispada posljednje plasirani klub ukoliko postoji Treća muška liga u 
regiji. 

 

TREĆE MUŠKE LIGE 

Treće muške lige igraju se u okviru 5 (pet) ili manje regija ovisno o postojanju 
klubova u regijama, a koje regije obuhvaćaju određene županije kako slijedi: 

1. REGIJA CENTAR obuhvaća županije: Grad Zagreb, Zagrebačku, 
Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku. 

2. REGIJA ISTOK obuhvaća županije: Virovitičko-podravsku, Požeško-
slavonsku, Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku te Brodsko-posavsku. 
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3. REGIJA ZAPAD obuhvaća županije: Istarsku, Ličko-senjsku te Primorsko-
goransku. 

4. REGIJA SJEVER obuhvaća županije: Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-
križevačku, Međimursku te Varaždinsku. 

5. REGIJA JUG obuhvaća županije: Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-
kninsku, Zadarsku te Splitsko-dalmatinsku. 

Treće muške lige broje 4 do 14 klubova, igraju se po dvostrukom, trostrukom ili 
četverostrukom bod sustavu s brojem kola zavisnom od broja klubova u ligi. 
Prvoplasirani klub regije ulazi u Drugu mušku lige svoje regije. 

 

 

 

2) DRŽAVNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA ŽENSKE EKIPE 
 
Državno prvenstvo Republike Hrvatske za ženske ekipe u seniorskom uzrastu odvija 
se kroz 3 (tri) ili više liga, ovisno o broju klubova, a koje lige svaka za sebe 
odražavaju određeni stupanj odnosno rang natjecanja u kojima sudjeluju klubovi 
sukladno plasmanu i ostvarenim rezultatima kroz natjecateljske sezone. Svaka od 
liga u pravilu se odvija kroz dva dijela. 
 
Rang natjecanja odnosno lige u seniorskom uzrastu u državnom prvenstvu RH za 
ženske ekipe su: 

 PREMIJER ŽENSKA LIGA 

 PRVA ŽENSKA LIGA 

 DRUGE ŽENSKE LIGE 

 

PREMIJER ŽENSKA LIGA 

Premijer ženska liga najviši je stupanj odnosno rang natjecanja državnog prvenstva 
za ženske ekipe u seniorskom uzrastu. Premijer ženska liga broji 10 do 16 klubova, 
igra se po dvostrukom, trostrukom ili četverostrukom bod sustavu u okviru jedne ili 
dvije skupine, a o čemu odluku donosi Upravni odbor HKS-a ovisno o broju klubova 
i ostalim dopustivim kriterijima i mogućim ograničenjima propisanim od strane 
nadležnih državnih tijela. 

a) Ukoliko se igra u okviru dvije skupine natjecanje se odvija u dva dijela. Prvi 
dio je regularni dio nakon kojeg se igra liga za prvaka i liga za ostanak. Bodovi 
iz regularnog dijela ne prenose se u drugi dio natjecanja. Ligu za prvaka 
igraju tri najbolje plasirana kluba iz svake skupine u regularnom dijelu, a ligu 
za ostanak igraju tri najgore plasirana kluba iz svake skupine u regularnom 
dijelu. Posljednje plasirani klub iz lige za ostanak direktno ispada u Prvu 
žensku ligu, a pretposljednje plasirani klub iz lige za ostanak igra dvije izlučne 
utakmice s drugoplasiranim klubom iz lige za prvaka Prve ženske lige. 
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b) Ukoliko se liga igra u okviru jedne skupine igra se također u dva dijela. Prvi 
dio po dvostrukom bod sustavu a drugi dio doigravanje. 

 

PRVA ŽENSKA LIGA 

Prva ženska liga sljedeći je stupanj odnosno rang natjecanja državnog prvenstva za 
ženske ekipe u seniorskom uzrastu. Ona broji 8 do 20 klubova, igra se u okviru 
jedne, dvije ili tri skupine po dvostrukom, trostrukom ili četverostrukom bod sustavu. 

a) Ukoliko se Prva ženska liga igra u okviru jedne skupine prvoplasirani klub 
ulazi direktno u Premijer žensku ligu, a drugoplasirani klub igra dvije izlučne 
utakmice s pretposljednje plasiranim klubom Premijer ženske lige. 

b) Ukoliko se Prva ženska liga igra u okviru dvije skupine nakon regularnog 
dijela lige po dva prvoplasirana kluba iz svake skupine igraju Ligu za prvaka 
Prve ženske lige. Prvoplasirani klub iz Lige za prvaka ulazi direktno u Premijer 
žensku ligu, a drugoplasirani klub igra dvije izlučne utakmice s pretposljednje 
plasiranim klubom Premijer ženske lige. 

c) Ukoliko se Prva ženska liga igra u okviru tri skupine nakon regularnog dijela 
lige po dva prvoplasirana kluba iz svake skupine igraju Ligu za prvaka Prve 
ženske lige. Prvoplasirani klub iz Lige za prvaka ulazi direktno u Premijer 
žensku ligu, a drugoplasirani klub igra dvije izlučne utakmice s pretposljednje 
plasiranim klubom Premijer ženske lige. 

 

DRUGE ŽENSKE LIGE 

Druge ženske lige igraju se ukoliko ima klubova, igraju se u okviru jedne do tri 
skupine po regijama, po dvostrukom, trostrukom ili četverostrukom bod sustavu s 
brojem kola zavisnom od broja klubova u ligi. Lige broje 4 do 14 klubova. 

 

 

 

3) KUP NATJECANJA 
 
Kup natjecanje Republike Hrvatske u košarci igra se posebno za muške i posebno za 
ženske ekipe. 

KUP „KREŠIMIR ĆOSIĆ“ 

Kup natjecanje za muške ekipe je Kup „Krešimir Ćosić“ u kojem može sudjelovati 
neograničeni broj ekipa, kako klubova tako i momčadi drugih udruga - škola, 
fakulteta, rekreacijskih momčadi i druge momčadi koje nisu registrirane kao klubovi. 
Natjecanje se odvija u tri dijela (prvi i drugi dio natjecanja plus završnica).  
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Prvi dio natjecanja organizira se na području općina-gradova, županija i na području 
pet (5) ili manje regija zaključno s momčadima klubova Drugih muških liga. U prvom 
dijelu natjecanja obvezan je nastup klubova Prve i Druge muške lige. 

U drugom dijelu natjecanja sudjeluju svu klubovi HT Premijer lige te pobjednici po 
regijama prvog dijela natjecanja. 

U završnici Kupa sudjeluje osam najboljih momčadi koji su to pravo stekli kroz prvi i 
drugi dio natjecanja. 

KUP „RUŽICA MEGLAJ RIMAC“ 

Kup natjecanje za ženske ekipe je Kup „Ružica Meglaj-Rimac“ u kojem može 
sudjelovati neograničen broj ekipa i to kako klubova tako i ekipe koje nisu u sustavu 
natjecanja a prijave se za kup natjecanje. Natjecanje se odvija u tri dijela (prvi i 
drugi dio natjecanja plus završnica). Propozicijama natjecanja kupa za ženske ekipe 
«Ružica Meglaj-Rimac» uređuje se pitanje ždrijeba, rasporeda, pitanje domaćinstva, 
igranja na bolji rezultat iz jedne ili dvije utakmice, te završnica odigravanja kup 
natjecanja. 

 

 

 

4) ZAJEDNIČKE ODREDBE 
 
• U skladu sa Sustavom natjecanja Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza 

donosi zaseban Sustav natjecanja za igrače i igračice mlađih dobnih kategorija 
(pretkadeti, kadeti i juniori). 

• Bitni elementi Sustava natjecanja koji se ne mogu mijenjati bez zakonom 
propisane procedure su: 

➢ stupnjevi natjecanja državnog prvenstva odnosno lige 

➢ broj klubova svakog stupnja natjecanja odnosno svake pojedine lige 

• Prijedlog novog Sustava natjecanja te prijedlog izmjena i dopuna postojećeg 
izrađuje nadležno tijelo Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza -
Komisija za sustav natjecanja. 

• Modifikacije Sustava natjecanja kao što su: doigravanje, razigravanje, liga za 
prvaka, liga za ostanak, dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav, 
kvalifikacijska liga za popunu kao i slične preinake kojima se produžava ili 
skraćuje određeno natjecanje, ne smatraju se promjenom važećeg Sustava 
natjecanja. 

• U okviru i u skladu s ovim Sustavom natjecanja Upravni odbor HKS-a za svaku 
natjecateljsku sezonu donosi propozicije natjecanja kojima se detaljnije uređuje 
igranje svake pojedine lige odnosno kup natjecanja. 
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• U slučaju odustajanja kluba bilo kojeg stupnja natjecanja Komisija za sustav 
natjecanja će, sukladno odredbama Pravilnika o natjecanju HKS-a, odrediti klub 
koji će zauzeti mjesto kluba koji je od natjecanja odustao. 

• Iznimke od minimalnog propisanog broja klubova u ligama nižih stupnjeva 
dopuštene su u opravdanim situacijama, a o čemu odluku donosi Komisija za 
sustav natjecanja ukoliko isto nije propisano Pravilnikom o natjecanju HKS-a. 

• Ovaj Sustav natjecanja vrijedi do donošenja novog sustava natjecanja, a 
njegove izmjene vrše se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te 
pozitivnim pravilnicima Hrvatskog košarkaškog saveza. 

 
 
 
 
 
 
 
Broj: 173/20-6 
Zagreb, 9.7.2020. 
 
 
 

PREDSJEDNIK 
Hrvatskog košarkaškog saveza 

  Stojan Vranković,v.r. 
 
 
 


