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KOMISIJA ZA MALI NOGOMET I NOGOMET NA PIJESKU I.O. HNS-a         Broj: P.N./75-12/297/300.        Zagreb, 18.12.2022.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                              e-mail: romeo.cizmesija@hns-cff.hr / mob: 00 385 99 5831 664   

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

N A T J E Č A J 

A. Raspisuje se natječaj za prijavu organizacije domaćinstva završnice HKMN (F8) koja će se odigravati u razdoblju 
od 17.02. do 20.02. 2023., (petak, subota, nedjelja i ponedjeljak).  
 

B. Domaćin završnice mora osigurati sljedeće uvjete za odigravanje utakmica  po navedenom planu i planu i 
programu: 
 
1. SPORTSKU DVORANU S ODREĐENIM UVJETIMA  I TERMINE U SPORTSKOJ DVORANI:  

      - 17., 18., 19. i 20. veljače, 2023. (petak, subota, nedjelja i ponedjeljak). 

Domaćin organizacije za HKMN (F8) treba dostaviti ugovor o zakupu sportske dvorane za okvirno vrijeme 
odigravanja utakmica: prvi dan, od 10:00-22:00 sati, drugi dan od 14:00 - 22:00 sati, treći dan od 15:00-18:00 
sati i četvrti dan od 15:00 do 21:00 sat.  

Sportska dvorana s dimenzijama koje odgovaraju PNI za mali nogomet (futsal) i utakmicama završnice 
natjecanja HMNK. 

Dvorana mora imati minimum 1000 sjedećih mjesta, četiri (4) svlačionice svaka s 20 mjesta za igrače, 
sanitarnim čvorom  i minimum četiri (4) tuša, prostorijom za doping kontrolu i prostorijom za pružanje prve 
pomoći, ured HNS-a i prostor za VIP uzvanike i usluživanje cateringa. 

2. SMJEŠTAJNI KAPACITETI (Hoteli)  I KONFERENCIJSKA DVORANA 
 
Smještajni kapaciteti: Ponude za momčadi moraju biti dostavljeni u kandidaturi, a domaćin organizacije sam 
podmiruje trošak smještaja na slijedeći način:  
 
Smještaj za momčadi i službene osobe mora biti najmanje kategorije 3*, trebao bi biti u mjestu održavanja 
Završnice (F8), odnosno ne smije biti udaljen više od 12 kilometara od sportske dvorane igranja. 
  
Smještaj za momčadi jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa punim pansionom za 21 osobu po klubu (7 x 
dvokrevetne sobe i 7 x jednokrevetne sobe) i to: 
* 16.-17. veljače puni pansion za svih osam klubova sudionika 1/4 finala, počevši sa večerom.  
 
* 17.-18. veljače puni pansion za sva četiri kluba sudionika 1/2 finala natjecanja, počevši sa večerom. 
 
* 18.-19 i 19-20. veljače puni pansion za oba dva kluba sudionika finala, počevši sa večerom (+ 21 pizza po 
momčadi nakon utakmice finala)  
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Smještaj za  suce po potrebi  i to: 
* 16.-18. veljače puni pansion za 16 sudaca (osam (8)  1/2 soba) počevši s večerom 16. veljače i završno s 
doručkom 18. veljače 
 
* 18.-19. veljače puni pansion za 10 sudaca (pet (5)  1/2 soba) počevši s ručkom 18. veljače i završno s  
doručkom 19. veljače 
 
* 19.-21. veljače puni pansion za 4 suca (dvije (2) 1/2 soba) počevši s ručkom 19. veljače i završno s  doručkom 
21. veljače 
 
Smještaj za  delegate  po potrebi  i to: 
* 17-18. veljače puni pansion za 4 četiri (četiri (4)  1/1 soba) počevši s ručkom 17. veljače i završno s doručkom 
18. veljače 
 
* 18.-19. veljače puni pansion za 2 delegata (dvije (2)  1/1 soba) počevši s ručkom 18. veljače i završno s  
doručkom 19. veljače 
 
* 19.-21. veljače puni pansion za 1 delegata (jedna (1)  1/1 soba) počevši s ručkom 19. veljače i završno s  
doručkom 21. veljače 
 
Smještaj za  vodstvo natjecanja  po potrebi  i to: 
* 16.-21. veljače puni pansion za povjerenika natjecanja, povjerenika za određivanje sudac I disciplinskog suca 
(tri (3)  1/1 soba) počevši s večerom 16. veljače i završno s doručkom 21. veljače 
 
Dvorana za sastanke: osigurati dvoranu za sastanke za min 20 osoba u sklopu objekta gdje će biti smještene 
službene osobe ili zasebnu dvoranu u samom mjestu odigravanja završnice. 
 
Točan raspored dolaska i odlaska i imena službenih osoba i vodstva natjecanja dobiti će se pet (5) dana prije 
početka natjecanja. 
 
3. PLAĆANJE TROŠKOVA I TAKSI 
 
Smještaj, takse i troškove puta za sve službene osobe (delegati i suci) snosi domaćin organizacije prema 
rasporedu dolaska i odlaska iz točke dva  ovog natječaja. 
 
Smještaj sa svim troškovima pansiona za vodstvo natjecanja snosi domaćin organizacije prema rasporedu 
dolaska i odlaska iz točke dva  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.  
 
4. UVJETE KOJE MORA ZADOVOLJAVATI ORGANIZATOR DOMAĆINSTVA  
 
Organizacijski uvjeti: prijava javnog skupa, osigurano liječničko osoblje (obavezno liječnik - specijalist), zaštitari 
i redari po procjeni nadležne PU, razglas, semafor, osoba osposobljena za rukovanjem istog, 2 osobe za brisanje 
parketa po utakmici, snimanja utakmica s 1 kamerom HDD rezolucije, 2 kompleta markera osigurane uvjete za 
pranje dresova maksimalne cijene 35,00 kuna (4,58 eura) po kilogramu. Internet vezu u sportskoj dvorani i 
uredu HNS-a. Osigurati sve uvijete za vođenje utakmica u Comet sustavu. Poštivati pravilnik o nogometnim 
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natjecanjima, propozicije natjecanja i sve odluke komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku i odluke I.O. 
HNS-a.  
Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere stožera civilne zaštite 
RH i sukladno obavezama uputama radne skupine za pripremu nastavka natjecanja.  
  
Protokol: Način podjele nagrada razrađuje HNS. Domaćin organizacije natjecanja treba osigurati voditelja 
programa i najmanje 4 mažoretkinje ili hostese i dr.).  Sve nastale troškove za navedeno snosi domaćin 
organizacije, a biti će regulirano ugovorom između HNS-a i domaćina organizacije završnice. 
 
 
5. MEDIJI,  OGLAŠAVANJE I TV PRAVA  
 
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  
 
6. OSTALO 
 
Nagrade (medalje, pehare, plakete i dr.),  dio promo materijala (natpis za slikanje), natpisi oznaka po dvorani i 
akreditacije, pripremu za plakate, putne troškove vodstva natjecanja, lopte i vodu na utakmicama  za klubove 
i službene osobe osigurava Hrvatski nogometni savez.  
 
Hrvatski nogometni savez participira u dijelu troškova organizacije, po odluci I.O. HNS-a u iznosu od 150.000,00 
kuna, a sve vezano uz isplatu navedenog iznosa biti će navedeno u Ugovor o poslovnoj suradnji koji potpisuju 
HNS kao organizator i klub ili ŽNS kao domaćin organizacije. 
 
Rok za podnošenje kandidature je 09.01.2023. 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, ZAVRŠNICA HMNK (F8) ZA NATJECATELJSKU 2022/2023 » 
 
HNS odlučuje o najboljem ponuđaču, te ima mogućnost ponavljanja natječaja ukoliko ne bude ponuda koje 
zadovoljavaju propisane uvjete ili samostalnog odlučivanja o dodjeli organizacije domaćinstva završnice HMNK 
(F8). Sve ostale  informacije možete dobiti: Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku, tajnik komisije  za 
mali nogomet I.O. HNS-a, e-mail: romeo.cizmesija@hns-cff.hr 
  
 
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 v . r. 
 
 

 

mailto:romeo.cizmesija@hns-cff.hr


 

 

Erasmus+ mogućnosti za sportsko osoblje 
 

Poštovani/a, 

ovim putem vas pozivamo da se prijavite na informativni dan u organizaciji Agencije za 
mobilnost i programe Europske Unije  na kojem će biti predstavljene nove mogućnosti 
financiranja kroz program Erasmus+ u području sporta:  
 

18. siječnja, 2023.  
u online formatu putem platforme ZOOM 

od 13:00 do 15:30 sati 
 
Erasmus+ program kroz novu aktivnost Mobilnost osoblja u području sporta od 2023. godine 
proširuje mogućnosti za sportsko osoblje u lokalnom sportu, a Agencija za mobilnost i programe 
EU će biti podrška potencijalnim prijaviteljima.  
Projektima će biti osigurane nove prilike za usavršavanjem sportskog osoblja (treneri i ostalo 
sportsko osoblje) u inozemstvu te jačanje kapaciteta lokalnih sportskih organizacija kojima su 
te aktivnosti namijenjene.  
 
 
Tijekom događaja sudionici će dobiti vrlo korisne informacije:  

▪ o mogućnostima za  organizacije aktivne u području sporta (lokalni sportski klubovi)  
▪ te kako ispuniti prijavni obrazac  

 
Program događanja    
 
Za sudjelovanje na događanju potrebno je prijaviti se putem online obrasca do 11. siječnja 
2023. * 
 
Molimo vas da nas u slučaju nemogućnosti dolaska, a nakon prijave, obavijestite na 
odrasli@ampeu.hr 
 

*broj sudionika je ograničen; u slučaju većeg broja prijava zadržavamo pravo selekcije relevantnih 

sudionika. Sudionicima će  biti  poslana poveznica za pristup  događanju nakon roka za prijavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ampeu.hr/files/Program-rada_Sport_infodan_sijecanj_2023.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w3IlDWdrk0G4BaQz4Gv2iaT4JwQUfHRCkH6nIZec5M9UQ01KNFMxMDFTNTZIWUEyRlM2SVdGSzdPUyQlQCN0PWcu
mailto:odrasli@ampeu.hr


 

 

 

 

 

 

 

 

Više informacija o području sporta možete pronaći na našoj mrežnoj stranici ampeu.hr na 
kojoj možete pronaći poveznicu na prijavni obrazac.  
 
 

 
 
 
S poštovanjem, 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Odjel za obrazovanje odraslih 
 
 

https://ampeu.hr/erasmus/podrucja-programa-erasmus/sport
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R E G I S T R A C I J E 

 

15.12.2022. 

 

 

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE 

 

(Sjednica 15.12.2022) 

 

Raskidi ugovora 

 

"HNK RIJEKA", RIJEKA i igrač Vučkić Haris 

raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom 

igranju broj 251-VII/22 od 14.07.2022. 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 

 

(Sjednica 15.12.2022) 

 

Aneksi ugovora 

 

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Bukejlović 

Georgije potpisali su aneks (780/2022)broj ugovora 

85/2022 od 03.03.2022 (stipendijski ugovor). 

 

 

SJEVERNO PODRUČJE 

 

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ 

VARAŽDIN 

 

(Sjednica 15.12.2022) 

 

Registracija ugovora 

 

"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Ocvirek 

Nick zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025. 

 

Aneksi ugovora 

 

"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Pavlina 

Dominik potpisali su aneks (06-12-2021)broj 

ugovora 06-12-2021 od 12.01.2022 (stipendijski 

ugovor). 

 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 

 

 Robert Uroić s.r. 
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R E G I S T R A C I J E 

 

16.12.2022. 

 

 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 

 

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 

 

(Sjednica 16.12.2022) 

 

Registracija ugovora 

 

"NK SESVETE", ZAGREB i igrač Križić Luka 

zaključili stipendijski ugovor do 31.05.2025. 

"NK SESVETE", ZAGREB i igrač Čačulović Leon 

zaključili stipendijski ugovor do 31.05.2024. 

 

 

DALMATINSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO-

DALMATINSKE 

 

(Sjednica 16.12.2022) 

 

"AMNK UNIVERSITAS SPLIT", SPLIT: Vranješ 

Marko , Čl. 35/1 

 

 

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE 

 

(Sjednica 16.12.2022) 

 

Raskidi ugovora 

 

"HNK RIJEKA", RIJEKA i igrač Bristrić Admir 

raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom 

igranju broj 222-VII/2021 od 13.07.2021. 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 

 

(Sjednica 16.12.2022) 

 

Aneksi ugovora 

 

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Corelli Franco 

potpisali su aneks (781/2022)broj ugovora 

144/2021 od 01.04.2021 (ugovor o profesionalnom 

igranju). 

 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 

 

 Robert Uroić s.r. 
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R E G I S T R A C I J E 

 

19.12.2022. 

 

 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-

MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

 

(Sjednica 19.12.2022) 

 

"HNK SEGESTA", SISAK: Sanader Karlo , Čl. 

35/1 

 

 

DALMATINSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO-

DALMATINSKE 

 

(Sjednica 19.12.2022) 

 

Raskidi ugovora 

 

"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Dimitrov Kristian 

Traychev raskinuli su sporazumno ugovor o 

profesionalnom igranju broj 003-07/20-03/25 od 

11.02.2020. 

 

Aneksi ugovora 

 

"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Sahiti Emir 

potpisali su aneks (003-07/22-03/106)broj ugovora 

529 od 05.09.2018 (ugovor o profesionalnom 

igranju). 

 

 

SLAVONSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO 

 

(Sjednica 19.12.2022) 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Andrijević Nikola ("NK 

Šokadija (St)", Strizivojna) jer odlaze u inozemstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE 

 

(Sjednica 19.12.2022) 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Fostač Ivan ("NK 

Opatija", Opatija) jer odlaze u inozemstvo. 

 

 

SJEVERNO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO-

KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

(Sjednica 19.12.2022) 

 

Registracija ugovora 

 

"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač 

Riđan Erik zaključili stipendijski ugovor do 

15.06.2025. 

"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač 

Herceg Karlo zaključili stipendijski ugovor do 

15.06.2025. 

 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 

 

 Robert Uroić s.r. 
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R E G I S T R A C I J E 

 

20.12.2022. 

 

 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 

 

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 20.12.2022) 

 

Raskidi ugovora 

 

"NK RUDEŠ", ZAGREB i igrač Ćosić Robert 

raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 

101/21 od 05.02.2021. 

 

 

DALMATINSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 20.12.2022) 

 

Raskidi ugovora 

 

"HNK ŠIBENIK", ŠIBENIK i igrač Koprivnik 

Nace raskinuli su sporazumno ugovor o 
profesionalnom igranju broj 1/8-2022 od 

08.07.2022. 

 

 

SJEVERNO PODRUČJE 

 

 

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 20.12.2022) 

 

Raskidi ugovora 
 

"NK MEĐIMURJE", ČAKOVEC i igrač Zorica 

Mihael raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor 

broj 120 od 31.08.2022. 

 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 

 

 Robert Uroić s.r. 
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