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donio
ODLUKU
o visini članarine klubova i pristojbi iz pravilnika
1.
Članarina za sudjelovanje u Prvoj HMNL u natjecateljskoj godini 2019/20
iznosi za svaki klub 65.000,00 kn za natjecateljsku godinu. Članarina se odnosi
na seniorsku momčad.
Članarina za seniorsku momčad u iznosu od 65.000,00 kn uplaćuje se
županijskom nogometnom savezu koji vodi financijsko poslovanje u tri dijela i
to: prije početka prvog dijela natjecanja u iznosu od po 17.500,00 kn, drugi
dio do 10. siječnja 2020. u iznosu od 30.000,00 kn i treći dio do 15. 03. 2020. u
iznosu od 17.500,00 kn.
Članarina za sudjelovanje kadeta i juniora klubova Prve HMNL u natjecateljskoj
godini 2019/20. iznosi za svaki klub 2.000,00 kn za natjecateljsku godinu.
Članarina za kadete i juniore u iznosu od 2.000,00 kn uplaćuje se prije početka
natjecanja županijskim nogometnim savezima koji vode financijsko poslovanje
pojedine skupine Druge HMNL.
2.

Utvrđuje se iznos pristojbi:
Pravilnik o nogometnim natjecanjima
- za žalbu MNK u prvom stupnju
- za žalbu MNK u drugom stupnju

= 1.000,00 kn
= 4.000,00 kn

Disciplinski pravilnik
- žalba MNK
= 3.000,00.kn
- žalba igrača neamatera i nogometnih djelatnika
koji dužnost obavljaju uz naknadu
= 750,00 kn
- žalba igrača amatera i amaterskih nogometnih
djelatnika
= 100,00 kn
Pravilnik o registraciji klubova i igrača
- prigovor
= 500,00 kn
- žalba
= 1.000,00 kn
3.
Članarina klubova za sudjelovanje u Drugoj HMNL, u natjecateljskoj
godini 2019/20. iznosi za svaki klub 5.000,00 kn za natjecateljsku godinu.
Članarina se odnosi na seniorsku momčad i mladež. Članarina od 5.000,00 kn
uplaćuje se županijskom nogometnom savezu koji vode financijsko poslovanje
pojedine skupine Druge HMNL i to u dva puta, 2.500,00 kn prije početka
prvog dijela natjecanja i 2.500,00 kn prije početka drugog dijela natjecanja
4. Članarina klubova za sudjelovanje u natjecanju mladeži skupine Zapad 2 i
ostalih klubova koji u natjecanju imaju samo momčad juniora i/ili kadeta u
natjecateljskoj godini 2019/20. iznosi za svaki klub 5.000,00 kn za
natjecateljsku godinu. Članarina se odnosi na juniorsku i kadetsku momčad.
Članarina od 5.000,00 kn uplaćuje se županijskom nogometnom savezu koji
vodi financijsko poslovanje skupine i to prije početka natjecanja iznos od
2.500,00 kn i nakon odigranog prvog dijela natjecanja iznos od 2.500,00 kn.
5.
Financijsko poslovanje Prve HMNL, vodi Nogometni savez Karlovačke
županije. Prihodi od članarina klubova i kazni prihodi su navedenog Saveza te
se iz tih prihoda podmiruju troškovi natjecanja, uključujući i naknade za
vodstvo natjecanja i službenih osoba utakmica (do utakmica ¼).

6.
Financijsko poslovanje Druge HMNL skupina Zapad, Istok i Jug i mladeži
skupine Zapad 2, vode županijski nogometni savezi i to: skupina mladež Zapad
2 - NS Primorsko-goranske županije, skupina Zapad - Zagrebački nogometni
savez, skupina Istok - NS Osječko-baranjski, skupina Jug - NS Splitskodalmatinski.
7.
Prihodi od članarina klubova i kazni, licenci za službene osobe i ostali
eventualni prihodi iz natjecanja Druge HMNL, prihodi su ŽNS-a koji vodi
financijsko poslovanje, te se iz tih prihoda podmiruju troškovi natjecanja,
uključujući i naknade za vodstvo natjecanja.
8. Odluka stupa na snagu danom se danom objave u službenom glasilu HNS-a.
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