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KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
I NOGOMET NA PIJESKU

Broj: T.K./146-03/297.
Zagreb, 10.03.2019.

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

Natječaj
A. Raspisuje se natječaj za prijavu organizacije domaćinstva završnog turnira
KADETSKOG prvenstva Hrvatske u malom nogometu koji će se odigrati od 05. - 07.
travnja 2019. (petak, subota i nedjelja).
B.

Raspisuje se natječaj za prijavu organizacije domaćinstva završnog turnira
JUNIORSKOG prvenstva Hrvatske u malom nogometu koji će se odigrati 12. do 14. travnja
2019. (petak, subota i nedjelja).

C.

Domaćin završnice mora osigurati sljedeće uvjete za odigravanje utakmica po
navedenom planu i planu i programu:
1. SPORTSKU DVORANU I TERMINE U SPORTSKOJ DVORANI:
KADETI: 05., 06. i 07. travanj 2019. (petak, subota i nedjelja).
JUNIORI: 12., 13. i 14. travanj 2019. (petak, subota i nedjelja).
Domaćin organizacije treba dostaviti ugovor o zakupu sportske dvorane za okvirno vrijeme
odigravanja utakmica, petak od 15:00-22:00, subota od 09:00-22:00 sata i nedjelja od
09:00-14:00 sati.
2. SMJEŠTAJNI KAPACITETI I KONFERENCIJSKA DVORANA
Smještajni kapaciteti: Ponude za momčadi moraju biti dostavljeni u kandidaturi, a klubovi
sami plaćaju trošak smještaja 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.
3. OSIGURAN DOLAZAK SLJEDEĆIH SLUŽBENIH OSOBA
- organizator treba dostaviti ugovor sa hotelom za smještaj (pet jednokrevetnih i
tri dvokrevetnih soba u mjestu održavanja završnice za službene osobe navedene u
natječaju.
Na turniru će biti nazočni prijedlogom Komisije za mali nogomet i odobrenjem HNS-a:
Predsjednik komisije, tajnik komisije za mali nogomet (koordinator aktivnosti), povjerenik
za natjecanje, povjerenik za određivanje sudaca, tri delegata koji dolaze po odluci
povjerenika za natjecanje iz najbližih mjesta od mjesta odigravanja završnice, šest sudaca
koji dolaze po odluci povjerenika za određivanje sudaca.
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4. PLAĆANJE TROŠKOVA I TAKSI
Smještaj punog pansiona, takse i troškove puta za sve službene osobe (delegati i suci) snosi
domaćin organizacije prema rasporedu dolaska i odlaska iz točke tri ovog natječaja.
Smještaj punog pansiona i troškove puta za vodstvo natjecanja (povjerenik natjecanja,
povjerenik za suce, predsjednika i tajnika komisije) snosi domaćin organizacije prema
rasporedu dolaska i odlaska iz točke tri ovog natječaja.
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
Infrastrukturni uvjeti: Sportska dvorana s dimenzijama koje odgovaraju PNI za mali
nogomet (futsal) i utakmicama završnice natjecanja prvenstva Hrvatske u kategoriji juniora
i kadeta, s najmanje 300 sjedećih mjesta, grijana dvorana, četiri svlačionice za momčadi, 2
sudačke svlačionice (od toga jedna sudačka svlačionica za eventualnog ženskog suca),
ured HNS-a, prostorija za doping kontrolu, odvojeni središnji dio tribine sa sjedalicama za
20 uzvanika, osigurana parkirališna mjesta za momčadi - (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 (obavezno liječnik specijalist), zaštitari i
redari po procjeni MUP-a, razglas, semafor, osoba osposobljena za rukovanjem istog, 4
osobe za brisanje parketa po utakmici, snimanja utakmica seniora sa 2 kamere HDD
rezolucije, 4 kompleta markera i paket obične vode po utakmici za svaku momčad,
osigurane uvjete za pranje dresova maksimalne cijene 30,00 kuna po kilogramu. Internet
vezu u sportskoj dvorani i uredu HNS-a. Osigurati sve uvijete za vođenje utakmica u Comet
sustavu. Poštivati pravilnik o nogometnim natjecanjima, propozicije 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 voditelja programa, ako je moguće i mažoretkinje ili hostese i dr.). Sve nastale
troškove za navedeno snosi domaćin organizacije, a biti će regulirani ugovorom između
HNS-a i domaćina organizacije.
6. MEDIJI I OGLAŠAVANJE
Hrvatski nogometni savez zadržava pravo na oglašavanje cijelog prostora u dvorani.
Bilo kakvo oglašavanje u dvorani od strane DOMAĆINA mora imati prethodnu pisanu
suglasnost od strane HNS-a
Hrvatski nogometni savez je vlasnik TV prava te organizira prijenos završnica s TV
partnerom – HNTV
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, po odluci I.O. HNS-a u
iznosu od 35.000,00 kuna.
Rok za podnošenje kandidature je 25.03.2019. 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, PRVENSTVO HRVATSKE (KADETI ILI JUNIORI) U MALOM NOGOMETU»

HNS odlučuje o najboljem ponuđaču, te ima mogućnost ponavljanja natječaja ako ponuđači
ne zadovolje navedene uvijete ili samostalnog odlučivanja o dodjeli organizacije
domaćinstva završnice P H kadeta ili juniora. Sve ostale informacije možete dobiti: Komisija
za mali nogomet i nogomet na pijesku, tajnik komisije za mali nogomet I.O. HNS-a 098 212812.

Tajnik Komisije za mali nogomet
i nogomet na pijesku I.O. HNS-a
Romeo Čižmešija

Predsjednik Komisije za mali nogomet
i nogomet na pijesku I.O. HNS-a
Ile Topuzović s . r.

REGISTRACIJE

NOGOMETNO SREDIŠTE
JASTREBARSKO

ZAGREBAČKO PODRUČJE
(Sjednica 06.03.2019)

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 06.03.2019)
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB:
trener Srebačić Marko (Početnici)

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Naglić Goran
("Dinamo(O)", Okić), Razum Bruno
("Dinamo(O)", Okić) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Sabo Sanja
("Agram", Zagreb) jer odlaze u inozemstvo.

NOGOMETNO SREDIŠTE VELIKA
GORICA
(Sjednica 05.03.2019)

(Sjednica 07.03.2019)
Raskidi ugovora
NK "DUBRAVA TIM KABEL", ZAGREB i
trener Šantek Darko Sporazumno raskinuli
su ugovor o treniranju broj 33/2018 od
24.08.2018.

NK "KURILOVEC", VELIKA GORICA:
Banović Petar (Lučko, Lučko), Čl. 37/8
(Sjednica 06.03.2019)
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Chae Hyunki
("HNK Gorica", Velika Gorica) jer odlaze u
inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Brletić Dominik
("Mladost Buzin", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.

NS VRBOVEC

(Sjednica 08.03.2019)
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Brkić Luka
(Široki Brijeg, Široki Brijeg), Čl. 36/13
Cikron Luka , Zubak Luka , Čl. 37/1
NK "DUBRAVA TIM KABEL", ZAGREB:
Čolakić Matej , Čl. 37/1
trener Šantek Darko (Seniori)
Registracija ugovora
NK "ZAGREB", ZAGREB i igrač Bubnjić
Matej zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2019.
NK "DUBRAVA TIM KABEL", ZAGREB i
trener Šantek Darko zaključili ugovor o
treniranju do 30.06.2019.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bogović Tomislav
("Jarun", Zagreb), Kosorčić Božo
("Špansko", Zagreb), Pilipović Filip
("Ponikve", Zagreb), Švigir Ivan ("Vrapče",
Zagreb), Jelavić Antonio ("Ivanja Reka",
Ivanja Reka) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 11.03.2019)

(Sjednica 08.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ćurković Anđelko
("Ostrna", Ostrna) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 09.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Brlić David ("Dugo
Selo", Dugo Selo) jer odlaze u inozemstvo.

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 07.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Naglić Lovro
("Vatrogasac", Zdenci) jer odlaze u
inozemstvo.

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 06.03.2019)
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Zorić Luka
("Lučko", Lučko) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Horvat Tea
("Pregrada", Pregrada) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 08.03.2019)
MNK "MNK JESENJE", JESENJE:

trener Digula Branko (Seniori - pomoćni)

SLAVONSKO PODRUČJE

Registracija ugovora

NS OSIJEK

MNK "MNK JESENJE", JESENJE i trener
Digula Branko zaključili ugovor o treniranju
do 30.06.2019.

(Sjednica 11.03.2019)

DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK: Almeida Da
Silva Ignacio Patrick (FK Vojvodina, Novi
Sad), Čl. 36/10

NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO
(Sjednica 08.03.2019)

Sjednica 08.03.2019)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vuković Stjepan
("Uskok", Klis), Pastuović Ivan ("Val", Kaštel
Stari) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 11.03.2019)
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT: Paurević
Mauro , Lekšić Vice , Težulat Toni , Čl. 37/1
ŽNK "MARJAN", SPLIT: Skejić Kristina
(OMBLA, Dubrovnik), Čl. 37/9

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 11.03.2019)
NK "ZADAR S.D.D.", ZADAR: Knežević
Lovre (FC Kufstein, -), Čl. 36/10

Brišu se igrači iz registra Marić Gabriel
("Šokadija", Strizivojna) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO
(Sjednica 06.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Plavšin Ivan
("Omladinac", Petrijevci) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 11.03.2019)
NK "BELIŠĆE", BELIŠĆE: Strugačevac Jan ,
Piškorjanac Noel , Čl. 37/1

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽNS DUBROVAČKO NERETVANSKI
(Sjednica 05.03.2019)
(Sjednica 07.03.2019)
Brisanje iz registra

NK "ORIOLIK", ORIOVAC: Ćosić Željko
(Svjetlost, Lužani), Rogovski Josip (Graničar
SK, Stupnički Kuti), Čl. 37/8

Brišu se igrači iz registra Kešina Nedjeljko
("BŠK Zmaj", Blato) jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 06.03.2019)
Brisanje iz registra

(Sjednica 08.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Aljinović Gabriel
("Žrnovo", Žrnovo) jer odlaze na područje
drugog saveza, Osmanković Damir ("BŠK
Zmaj", Blato) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 11.03.2019)
NK "NERETVANAC", OPUZEN: Nikolac
Renato , Čl. 37/1

Brišu se igrači iz registra Jurjević Toni
("Sloga GR", Gromačnik) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 08.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Stvorić Ivan
("Sloga S", Stružani) jer odlaze na područje
drugog saveza, Đaković Patrik ("Budainka
Kolonija", Slavonski Brod) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra
(Sjednica 11.03.2019)
Brišu se igrači iz registra Skejić Kristina
("OMBLA", Dubrovnik), Barbić Mateo ("BŠK
Zmaj", Blato) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Gregurić Davor
("Budainka Kolonija", Slavonski Brod) jer
odlaze u inozemstvo.

Transferi iz inozemstva
Igrač Carnieto Pozza Kae Broj iskaznice
3513375 iz kluba NK Mixto Esporte Clube
(Nogometni savez Brazila) u klub NK
Amater, Slavonski Brod

(Nogometni savez Italije) u klub NK
Pazinka-Pazin, Pazin

NS SJEVERNE ISTRE - UMAG
(Sjednica 06.03.2019)
Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA
GRADIŠKA
(Sjednica 08.03.2019)

Brišu se igrači iz registra Radetić Dino
("Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra

(Sjednica 11.03.2019)

Brišu se igrači iz registra Lovrić Josip
("TRENK", Seoce) jer odlaze u inozemstvo.

NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI:
Sow Batougoune (C.D. Altorricon, -), Čl.
36/10

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

(Sjednica 12.03.2019)

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE

Brisanje iz registra

(Sjednica 08.03.2019)

Brišu se igrači iz registra Klepač Krunoslav
("Umag-Mladost", Umag) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bae Junryeol
("Opatija", Opatija) jer odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač Naumcheski Filip Broj iskaznice
5112592 iz kluba NK Deltasport (Nogometni
savez Nizozemske) u klub NK Lošinj, Mali
Lošinj
(Sjednica 11.03.2019)

NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 06.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Buqaj Rikard
("GOSPIĆ 91", Gospić) jer odlaze u
inozemstvo.

SJEVERNO PODRUČJE

NK "KRK", KRK: Pejić Anto (Patha Chakra, ), Čl. 36/8

ŽNS MEĐIMURSKI

Transferi iz inozemstva

(Sjednica 05.03.2019)

Igrač Knez Damir Broj iskaznice 5100255 iz
kluba NK SV Hellas 94 Bietigheim,
Bietigheim-Bissingen (Nogometni savez
Njemačke) u klub NK Naprijed, Hreljin

Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE
(Sjednica 06.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Starčić Danijel
("Rovinj", Rovinj) jer odlaze u inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Vagjunec Filip
("Spartak", Mala Subotica) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 07.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Žigert Denis
("Sloga(Š)", Štrigova) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 08.03.2019)

(Sjednica 08.03.2019)

Brisanje iz registra

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Vitasović
Erika , Čl. 37/1

Brišu se igrači iz registra Šopalović Samir
("BSK", Belica), Pomper Nikola ("Nedelišće",
Nedelišće), Bendelja Elvis ("Naprijed",
Cirkovljan) jer odlaze u inozemstvo.

Transferi iz inozemstva
Igrač Krilić Ivan Broj iskaznice 5213470 iz
kluba NK A.S.D. Setteville Caserosse

(Sjednica 09.03.2019)

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Risonjić Ivan
("Mladost(I)", Ivanovec) jer odlaze u
inozemstvo.
.

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 05.03.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vadjun Ivan
("Graničar L", Legrad) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 07.03.2019)
Raskidi ugovora
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Bogojević Bruno sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 4/2017 od
27.01.2017.
(Sjednica 08.03.2019)
Registracija ugovora
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Bogojević Bruno zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2022.
Transferi iz inozemstva
Igrač Slavi Ivan Broj iskaznice 4803299 iz
kluba NK TV 1919 Dornholzhausen
(Nogometni savez Njemačke) u klub NK
Prigorje, Sveti Petar Orehovec

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 08.03.2019)
NK "BJELOVAR", BJELOVAR: Tomić Venio
(Bologna F.C. 1909 S.p.A., -), Čl. 36/10
Srebrenović Petar , Čl. 37/1
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bošnjak Matej
("Bjelovar", Bjelovar) jer odlaze u
inozemstvo.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

