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      Komisija za mali nogomet  I.O. HNS-a je temeljem članka 40. Pravilnika o radu I.O. HNS-a 
i njegovih tijela donijela je prijedlog:  
 

 

o objavi natječaja u glasniku HNS-a 
 

 
Raspisuje se natječaj za prijavu organizacije domaćinstva prvog i drugog turnira 1. HMNLŽ, 
koji će se održati u periodu: Prvi turnir  08 i 09. Prosinca 2018. godine. (subota i nedjelja.) i 
drugi turnir 15 i 16. Prosinca 2018. godine. (subota i nedjelja).   
  
Na turniru sudjeluju svi klubovi iz propozicija za natjecanje 1. HMNLŽ koji su se prijavili u 
natjecanje. 
 
Domaćin organizacije završnice mora osigurati sljedeće uvjete za odigravanje utakmica  po 
navedenom planu: 
 
1. SPORTSKU DVORANU I TERMINE U SPORTSKOJ DVORANI:  
 
PRVI TURNIR: 
 

08.12.2018. godine (subota), sportska dvorana od 11:00-22:00 sati 
 

09.12.2018. godine (nedjelja), sportska dvorana od 09:00-19:00 sati  
 
DRUGI TURNIR: 

 
15.12.2018. godine (subota), sportska dvorana od 11:00-22:00 sati 
 

16.12.2018. godine (nedjelja), sportska dvorana od 09:00-19:00 sati 
 
Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku odrediti će točan raspored odigravanja 
utakmica kao i plan aktivnosti. 
 
- organizator treba dostaviti ugovor o zakupu ili ugovor o pravu korištenja sportske dvorane 
za navedene  termine. 
   
 

2. SMJEŠTAJNI KAPACITETI I KONFERENCIJSKA DVORANA 
 
Smještajni kapaciteti: Ponude za ekipe (21 osoba maksimum po ekipi) moraju biti dostavljeni 
u kandidaturi, s time da klubovi sami plaćaju trošak smještaja i hrane ukoliko prihvate ponudu. 
Smještaj ne smije biti udaljen više od 10 kilometara od sportske dvorane igranja, najmanje 
kategorije 3*, osiguran parkirališni prostor, jednokrevetne i dvokrevetne sobe, mogućnost 
punog pansiona. Klubovi ne moraju prihvatiti ponudu ukoliko nađu povoljniji smještaj.  
 
Dvorana za sastanke: Osigurati dvorana za sastanke za 20-30 osoba u sklopu objekta gdje će 
biti smještene službene osobe ili slično u mjestu odigravanja završnice TURNIRA. 
 
3. OSIGURAN DOLAZAK SLJEDEĆIH SLUŽBENIH OSOBA 
 
- organizator treba  dostaviti ugovor sa  hotelom za smještaj (četiri jednokrevetne i  
  tri dvokrevetne sobe u mjestu održavanja  završnice za službene osobe navedene u 
  natječaju. 
 
Na turniru će biti nazočni prijedlogom Komisije za mali nogomet i odobrenjem HNS-a: 
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Povjerenik za natjecanje, tajnik komisije za mali nogomet (koordinator aktivnosti), povjerenik 
za određivanje sudaca, disciplinski sudac, dva delegata koji dolaze po odluci povjerenika za 
natjecanje, šest sudaca koji dolaze po odluci povjerenika za određivanje sudaca.  
 
4. PLAĆANJE TROŠKOVA I TAKSI 
 
Takse i troškove puta za sve službene osobe (delegati, suci, povjerenik za natjecanje,  
povjerenik za suce i tajnik komisije) snosi domaćin organizacije turnira, prema rasporedu 
dolaska i odlaska iz točke tri ovog natječaja. 
 
Smještaj punog pansiona za vodstvo natjecanja (povjerenik za natjecanje,  povjerenik za suce, 
disciplinski sudac, šest sudaca i tajnik komisije) snosi domaćin organizacije turnira.  
 
Za sve gore navedene osobe u ovom članku predviđen je dolazak dan prije odigravanja 
turnira, počevši sa večerom, a odlazak svih je predviđen najkasnije poslije večere drugog dana 
turnira. 
 
Organizator natjecanja uzima cjelokupni prihod od ulaznica, te snosi odgovornost za bilo 
kakvu štetu i oslobađa Hrvatski nogometni savez od odgovornosti. Organizator osigurava 
snimanje svih utakmica. U natječaju, ponuđač može dati i povoljnije uvjete od ovih koji su 
navedeni.  
 
5. UVJETE KOJE MORA ZADOVOLJAVATI ORGANIZATOR DOMAĆINSTVA TURNIRA 
 
Infrastrukturni uvjeti: Sportska dvorana s dimenzijama koje odgovaraju PNI za mali nogomet 
(futsal) i utakmicama 1. HMNLŽ, s najmanje 300 sjedećih mjesta, grijana dvorana, četiri 
svlačionice za ekipe, 2 sudačke svlačionice  (od toga jedna sudačka svlačionica za 
eventualnog ženskog suca), ured HNS-a, prostorija za doping kontrolu (sukladno propisanom 
kriteriju), odvojeni središnji dio tribine sa sjedalicama za 25 uzvanika, osigurana parkirališna 
mjesta za ekipe - (po jedan autobus i jedno osobno ili drugo vozilo), osigurana parkirališna 
mjesta za VIP goste, sanitarni prostor za gledatelje, riješeni parkirališni prostor za gledatelje.   
 
Organizacijski uvjeti: Osigurano liječničko osoblje sa kolima HMP ili zamjensko medicinsko 
(sanitetsko) vozilo, zaštitari i redari po procjeni MUP-a, razglas, voditelj programa (spiker) 
semafor, osoba osposobljena za rukovanjem semaforom, 2 osobe za brisanje parketa po 
utakmici, snimanja utakmica seniora sa jednom kamerom HDD rezolucije, 4 kompleta markera 
i paket (6 l) obične vode po utakmici za svaku momčad, osigurane uvjete za pranje dresova 
maksimalne cijene 30,00 kuna po kilogramu (koje plaćaju klubovi samostalno), mogućnost 
treninga u dvorani maksimalne udaljenosti 10 kilometara od smještaja (troškove snosi klub 
koji koristi trening). Internet vezu sa računalom, pisaćem i potrošnim materijalom u sportskoj 
dvorani i uredu HNS-a. Osigurati sve uvijete za vođenje utakmica u Comet sustavu.  Poštivati 
pravilnik o nogometnim natjecanjima, propozicijama natjecanja i sve prijedloge komisije za 
mali nogomet i nogomet na pijesku i odluke I.O. HNS-a.  
  
Protokol: Način podjele nagrada razrađuje HNS. Domaćin organizacije natjecanja treba 
osigurati postavljanje reklamnih panoa sukladno uputama HNS-a.  Sve nastale troškove za 
navedeno snosi domaćin organizacije turnira 1. HMNLŽ. 
 
6. MEDIJI I OGLAŠAVANJE 
 
Domaćin organizacije s Hrvatskim nogometnim savezom dogovara TV prijenose utakmica, a 
Hrvatski nogometni savez zadržava pravo izbora. 
Domaćin organizacije je dužan osigurati dvoranu bez reklamnih panoa, a za sve ostalo vezanu 
uz reklamiranje je potrebna pismena suglasnost HNS-a. 
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7. OSTALO 
 
Nagrade (medalje, pehare, plakete i dr.),  dio promo materijala (natpis za slikanje), natpisi 
oznaka po dvorani i akreditacije, kao i pripremu za plakate  osigurava Hrvatski nogometni 
savez.  
 
Hrvatski nogometni savez participira u dijelu troškova organizacije TURNIRA, po odluci I.O. 
HNS-a u iznosu od 35.000,00 kuna.  
 
Rok za podnošenje kandidature je 19.11.2018. godine, a ponude se dostavljaju na adresu: 
Hrvatski nogometni savez, Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku, Ulica grada 
Vukovara 269 A, 10000 Zagreb s naznakom:   
 
 

„NE OTVARAJ“ 
 

«ZA NATJEČAJ,  TURNIR 1. HMNLŽ» 
 
 
HNS (povjerenstvo za otvaranje ponuda) odlučuje o najboljem ponuđaču, te ima mogućnost 
ponavljanja natječaja ako ponuđači ne zadovolje navedene uvijete ili samostalnog odlučivanja 
o dodjeli organizacije domaćinstva TURNIRA. Sve ostale  informacije možete dobiti: Komisija 
za mali nogomet i nogomet na pijesku, tajnik komisije  za mali nogomet I.O. HNS-a 098 212-
812. 
 
 
 
 
 
 Tajnik Komisije za mali nogomet                           Predsjednik Komisije za mali nogomet 
  i nogomet na pijesku I.O. HNS-a                               i nogomet na pijesku I.O. HNS-a 
 
          Romeo Čižmešija                                                        Ile Topuzović s . r. 
 
 
 
 

 



R E G I S T R A C I J E

ZAGREBAČKO PODRUČJE

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

(Sjednica 02.11.2018)

NK "MAKSIMIR", ZAGREB: Bilobrk Borna
(Empoli F.C. S.p.A., -), Čl. 36/13
Matić Ivan Emanuel , Maček Fran , Ćuić
Noa , Tomljenović Matej , Čl. 37/1

Raskidi ugovora

NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Vasilj
Jakov-Anton sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 542/17 od
05.07.2017.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Franjić Bartol sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 258 od
18.03.2016.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Gjira
Marko sporazumno raskinuli stipendijski
ugovor broj 547 od 01.07.2016.

Registracija ugovora

NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Vasilj
Jakov-Anton zaključili stipendijski ugovor
do 30.06.2021.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Franjić Bartol zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2022.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Gjira
Marko zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2021.

(Sjednica 05.11.2018)

Raskidi ugovora

NK "KUSTOŠIJA", ZAGREB i igrač Ćorić
Marijan sporazumno raskinuli ugovor o
radu broj 1403 od 05.10.2018.

(Sjednica 06.11.2018)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Božić Matej
("Odra", Odra) jer odlaze u inozemstvo.

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI

(Sjednica 02.11.2018)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Brtan Ivan
("Slavonac", Lipovljani) jer odlaze u
inozemstvo.

DALMATINSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

(Sjednica 02.11.2018)

NK "IMOTSKI", IMOTSKI: Perić Stipe ,
Pandžić Ante , Čl. 37/1

(Sjednica 05.11.2018)

Raskidi ugovora

NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Žulić Marko sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 82 od 30.01.2017.

Registracija ugovora

NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Žulić Marko zaključili stipendijski ugovor
do 30.06.2020.

Aneksi ugovora

NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Domančić Marko potpisali su aneks
(739)broj ugovora 625 od 18.08.2017
(stipendijski ugovor).

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE

(Sjednica 02.11.2018)

NK "ZADAR S.D.D.", ZADAR: Bačić Lovre ,
Ratković Zaro , Čl. 37/1

ŽNS DUBROVAČKO NERETVANSKI

(Sjednica 05.11.2018)

NK "NERETVANAC", OPUZEN: Popović
Ante (NK Gošk, Gabela), Čl. 36/13

SLAVONSKO PODRUČJE

NS VINKOVCI

(Sjednica 05.11.2018)

NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI:
Kloss Karlo , Čl. 37/1

NS VUKOVAR

(Sjednica 02.11.2018)

NK "HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR:
Soldo Mihael , Kovačević Petar Gabrijel ,
Čl. 37/1



ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 02.11.2018)
Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Daidžić Dominik
("MV-Croatia 1976", Slavonski Brod) jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 05.11.2018)

ŽNK "VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD:
Gačić Ivona , Čl. 37/1

ŽNS POŽEŠKO-SLAVONSKI

(Sjednica 05.11.2018)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Marjanović Silvio
("Hrvatski dragovoljac", Drenovac),
Ećimović Tomislav ("Hrvatski
dragovoljac", Drenovac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 02.11.2018)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Dražić Saša
("HNK Rijeka s.d.d.", Rijeka) jer odlaze u
inozemstvo.

Transferi iz inozemstva

Igrač Šain Tvrtko Broj iskaznice 5105990
iz kluba NK Koper, Koper (Nogometni
savez Slovenije) u klub NK Cres, Cres

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE

(Sjednica 31.10.2018)

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA:
trener Rendulić Krunoslav (Seniori)

Registracija ugovora

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i trener
Rendulić Krunoslav zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.

(Sjednica 06.11.2018)

Raskidi ugovora

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Roce
Goran sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 447/2018 od
13.07.2018.

NS SJEVERNE ISTRE - UMAG

(Sjednica 05.11.2018)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Dmitrović Jan
("Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze
u inozemstvo.

SJEVERNO PODRUČJE

ŽNS MEĐIMURSKI

(Sjednica 02.11.2018)

Registracija ugovora

NK "MEĐIMURJE", ČAKOVEC i igrač
Jaklin Fran zaključili stipendijski ugovor
do 15.06.2021.
NK "MEĐIMURJE", ČAKOVEC i igrač
Janušić Fran zaključili stipendijski ugovor
do 15.06.2021.
NK "MEĐIMURJE", ČAKOVEC i igrač
Vurušić Mihael zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2021.
NK "MEĐIMURJE", ČAKOVEC i igrač
Kovačević Karlo zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2021.

NK "MEĐIMURJE", ČAKOVEC i igrač
Ratajec Petar zaključili stipendijski ugovor
do 15.06.2021.

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKO-
BILOGORSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 02.11.2018)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Međimorec
Matija ("Gordowa", Veliki Grđevac) jer
odlaze u inozemstvo.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Robert Uroić s.r.


