
HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269a, OIB:08516152078 (u 

daljnjem tekstu: HNS), kojeg zastupa Izvršni direktor Marijan Kustić 

 

i 

 

GRAD/OPĆINA, Adresa.......................  OIB: ........................... (u daljnjem tekstu: Grad/Općina), koju 

zastupa gradonačelnik/načelnik  

 

zaključili su 

 

 

U G O V O R 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi stranaka vezani uz ugradnju umjetog travnjaka na 

igralište u vlasništvu Grada/Općine. 

 

Članak 2. 

 

Ugovorne strane utvrđuju da je Grad/Općina vlasnik nogometnog igrališta s pripadajućim terenom za 

igru, a koje je upisano u katastarsku česticu br.................  Katastarske općine............................ , 

zemljišnoknjižni uložak br........... 

 

Članak 3. 

 

Grad/Općina dopušta HNS-u, a HNS prihvaća da ugradi umjetnu travu na za to u cijelosti pripremljenu 

podlogu na terenu na nogometnom igralištu opisanom u članku 2. ovog ugovora.  

 

Grad/Općina obvezuje se u roku od 60 dana pripremiti podlogu za ugradnju umjetne trave u cijelosti i 

to prema uputama tvrtke proizvođača umjetne trave od dana potpisa ovog ugovora. Preduvjet za početak 

ugradnje umjetne trave je uspješna primopredaja podloge od strane izvođača ugradnje umjetnog 

travnjaka.  

 

Upute za pripremu podloge za ugradnju umjetne trave nalaze se u prilogu ovog ugovora i čine njegov 

sastavni dio. 

 

Grad/Općina obvezuje se odmah po potpisu ugovora HNS-u dostaviti točne mjere (geodetski snimak) 

postojećeg nogometnog igrališta na koje će se ugraditi umjetna trava.  

 

Grad/Općina imaju suglasnost Županijskog nogometnog saveza svog područja za ugradnju umjetne 

trave na predmetno igralište. Navedena suglasnost nalazi se u prilogu ovog ugovora i čini njegov 

sastavni dio.  

 

Grad/Općina dužna je prije početka izvođenja radova osigurati slobodan pristup radnicima, vozilima i 

strojevima izvođača ugradnje umjetnog travnjaka do mjesta na kojem će se izvoditi radovi, te ograđeni 

i čuvani prostor za organizaciju gradilišta. 

 

Grad/Općina obvezuje se nakon ugradnje predmetnog umjetnog travanjaka HNS-u omogućiti pravo 

korištenja tog igrališta bez naknade minimalno tri godine za utakmice i treninge svih nacionalnih 

selekcija i završnice klupskih natjecanja mlađih uzrasta koje organizira HNS 

 

 



Grad/Općina je u obvezi, nakon ugradnje umjetnog travnjaka, održavanja istog u skladu s uputama 

proizvođača i izvođača radova.   

 

Članak 4. 

 

HNS se obvezuje kupiti umjetnu travu te snositi sve troškove dostave i ugradnje umjetne trave (osim 

troškova navedenih u sljedećem stavku ovog članka Ugovora) na pripremljenu podlogu terena na 

nogometnom igralištu opisanom u članku 2. Ugovora. 

 

Grad/Općina obvezuju se podmiriti troškove smještaja i prehrane na bazi punog pansiona za radnike 

izvođača na ugradnji umjetnog travnjaka. 

 

Članak 5. 

 

HNS temeljem ovog ugovora, niti po bilo kojoj drugoj osnovi, ne stječe nikakva vlasnička ili bilo koja 

druga stvarna prava na igralištu koje je u vlasništvu Grada/Općine. 

 

Članak 6. 

 

Grad/Općina će, u slučaju potrebe, pružiti svu savjetodavnu i stručnu pomoć prilikom realizacije prava 

i obveza iz ovog ugovora. 

 

Grad/Općina obvezuje se surađivati s izvođačem na ugradnji umjetnog travnjaka te mu pružiti svu 

potrebnu pomoć.  

 

Grad/Općina obvezuje se surađivati s HNS-om prilikom inspekcijskog nadzora UEFA-e nad 

predmetnim projektom.  

 

Grad/Općina se obvezuje preuzeti ugrađeni umjetni travnjak o čemu će se potpisati Zapisnik o 

preuzimanju umjetnog travnjaka te isti održavati prema uputama izvođača/proizvođača umjetnog 

travnjaka. 

 

Članak 7. 

 

U slučaju da Grad/Općina u ugovorenom roku ne pripremi podlogu na utvrđeni način za ugradnju 

umjetne trave, HNS može jednostrano raskinuti ugovor te nema obvezu ugraditi umjetnu travu, a ima i 

pravo na naknadu eventualne štete. 

 

U slučaju da Grad/Općina ne održava umjetni travnjak sukladno uputama proizvođača i izvođača radova 

HNS ima pravo na naknadu eventualne štete.   

 

Članak 8. 

 

Sve moguće izmjene i dopune ovog ugovora bit će valjane samo ako su učinjene u pisanom obliku i 

potpisane od strane ovlaštenih osoba ugovornih stranaka. 

 

Članak 9. 

 

Ugovorne stranke su suglasne sve eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumom, a u 

suprotnom je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu. 

 

Članak 10. 

 

Ugovorne strane su ovaj ugovor pročitale, razumjele i u znak suglasnosti ga potpisuju u četiri identična 

primjerka, po dva za svaku stranu. 



 

 

 

 

 

Mjesto, ___________________ 

   (datum) 

 

 

 

  

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ             GRAD/OPĆINA  

 

____________________________    __________________ 

Marijan Kustić, Izvršni direktor     gradonačelnik, načelnik  


