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Uprava NK Osijek s.d.d. dana 1. srpnja 2018. godine donosi: 
 
 

 
PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA KUPOVINE I KORIŠTENJA  

GODIŠNJIH ULAZNICA - PRETPLATA NK OSIJEK s.d.d.  
ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2018./2019. 

 
 
 

Članak 1. 
 

NK Osijek s.d.d. je isključivi vlasnik godišnjih ulaznica za utakmice koje se 
odigravaju na stadionu Gradski vrt u Osijeku.  
 
Svako korištenje ulaznice i odredbe vezane uz ulazak na stadion Gradski vrt 
predmet su ovog Pravilnika vezano uz godišnje ulaznice NK Osijek s.d.d. koje 
je utvrdio Hrvatski nogometni savez, NK Osijek s.d.d., pravila stadiona Gradski 
vrt, te svih drugih primjenjivih zakona i propisa. 
 
Svaki kupac ili korisnik Ulaznice (u daljnjem tekstu: Korisnik) mora poštivati 
odredbe ovog Pravilnika i Zakona o sprječavanju nereda na sportskim 
natjecanjima. 
 

Članak 2. 
 

Godišnja ulaznica – pretplata odnosi se na utakmice koje NK Osijek s.d.d. igra 
na stadionu Gradski vrt u Osijeku, W.Wilsona 2.  
 
Posjedovanje godišnje ulaznice – pretplate podrazumijeva; ovisno o izabranoj 
opciji, detaljnije u i sukladno čl.4.; pravo posjeta na utakmice Hrvatski Telekom 
Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog 
nogometnog kupa (osim utakmice finala), kvalifikacijske utakmice pretkola 
Europske lige i pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek s.d.d. u 
natjecateljskoj godini 2018./2019. 
 
U slučaju otkazivanja neke od utakmica, nemogućnosti organizacije ili odgode 
pojedinog susreta zbog više sile ili drugih razloga, uvjeti korištenja godišnje 
ulaznice – pretplate ostaju nepromijenjeni. 
 

Članak 3. 
 

Svaki korisnik godišnje ulaznice – pretplate prihvaća i suglasan je da NK 

Osijek prikuplja i obrađuje osobne podatke sukladno Izjavi o zaštiti osobnih 

podataka koja je dostupna na web stranici www.nk-osijek.hr 
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Članak 4. 

 
Korisnik dobiva godišnju ulaznicu – pretplatu nakon registracije osobnih 
podataka u bazu pretplatnika i izvršenog plaćanja.  
 
Osobni podaci potrebni za registraciju su sljedeći: ime i prezime, OIB, adresa 
stanovanja, datum rođenja, kontakt telefon, kontakt e-mail adresa.  
 
Godišnja ulaznica – pretplata se sastoji od pretplatničke iskaznice na kojoj je 
navedeno ime i prezime pretplatnika, tribina, red i sjedalo. 
 
U ponudi NK Osijek s.d.d. su sljedeći modeli godišnjih ulaznica -  pretplata: 
 

• VIP GODIŠNJA ULAZNICA 

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala), kvalifikacijske utakmice pretkola Europske 

lige i pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 7.500,00 kuna (u cijenu je 

uključen PDV)  

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim 

utakmice finala), kvalifikacijske utakmice pretkola Europske lige i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 10.500,00 kuna (u cijenu je 

uključen PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala), 

kvalifikacijske utakmice pretkola Europske lige i pripremne utakmice 

kojima je organizator NK Osijek u natjecateljskoj godini 

2018./2019.): 3.750,00 kuna (u cijenu je uključen PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala), 

kvalifikacijske utakmice pretkola Europske lige i pripremne utakmice 

kojima je organizator NK Osijek u natjecateljskoj godini 

2018./2019.): 5.250,00 kuna (u cijenu je uključen PDV)  

 

• GODIŠNJA ULAZNICA ZA LOŽU 

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 
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(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018./2019.): 1.000,00 kuna (u 

cijenu je uključen PDV)  

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim 

utakmice finala), kvalifikacijske utakmice pretkola Europske lige i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 1.500,00 kuna (u cijenu je 

uključen PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 500,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala), 

kvalifikacijske utakmice pretkola Europske lige i pripremne utakmice 

kojima je organizator NK Osijek u natjecateljskoj godini 

2018./2019.): 750,00 kuna (u cijenu je uključen PDV)  

 

• GODIŠNJA ULAZNICA ZA LOŽU MILE DUMANČIĆ 

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018./2019.): 2.000,00 kuna (u 

cijenu je uključen PDV)  

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala), kvalifikacijske utakmice pretkola Europske 

lige i pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 3.000,00 kuna (u cijenu je 

uključen PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 1.000,00 kuna (u cijenu je 

uključen PDV) 
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- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala), 

kvalifikacijske utakmice pretkola Europske lige i pripremne utakmice 

kojima je organizator NK Osijek u natjecateljskoj godini 

2018./2019.): 1.500,00 kuna (u cijenu je uključen PDV)  

 

 

• GODIŠNJA ULAZNICA ZA ZAPADNU TRIBINU 

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018./2019.): 600,00 kuna (u 

cijenu je uključen PDV)  

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala), kvalifikacijske utakmice pretkola Europske 

lige i pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 800,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 300,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala), 

kvalifikacijske utakmice pretkola Europske lige i pripremne utakmice 

kojima je organizator NK Osijek u natjecateljskoj godini 

2018./2019.): 400,00 kuna (u cijenu je uključen PDV) 

 

• GODIŠNJA ULAZNICA ZA ISTOČNU TRIBINU 

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018/.2019.): 400,00 kuna (u 

cijenu je uključen PDV)  

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 
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(osim utakmice finala), kvalifikacijske utakmice pretkola Europske 

lige i pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 600,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 200,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 300,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

 

• GODIŠNJA ULAZNICA ZA DJECU DO 15 GODINA STAROSTI 

- Godišnje ulaznice za djecu do 15 godina starosti vrijede samo za 

zapadnu i istočnu tribinu 

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa  

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018./2019.): 200,00 kuna (u 

cijenu je uključen PDV)  

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018./2019.): 400,00 kuna (u 

cijenu je uključen PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 100,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 
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natjecateljskoj godini 2018./2019.): 200,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

 
 
 
 

• OBITELJSKA GODIŠNJA ULAZNICA ZA ZAPADNU TRIBINU 

- Obiteljska godišnja ulaznica vrijedi za dvije osobe iz istog 

domaćinstva, odnosno prijavljenog prebivališta ili boravišta na istoj 

adresi 

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018./2019.): 700,00 kuna (u 

cijenu je uključen PDV)  

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018./2019.): 1.000,00 kuna (u 

cijenu je uključen PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 350,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018./2019.): 500,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

- Za svaku dodatnu osobu iz istog domaćinstva, odnosno prijavljenog 

prebivališta ili boravišta na istoj adresi, cijena godišnje ulaznice 

iznosi 50,00 kuna (u cijenu je uključen PDV). 

 

• OBITELJSKA GODIŠNJA ULAZNICA ZA ISTOČNU TRIBINU 

- Obiteljska godišnja ulaznica vrijedi za dvije osobe iz istog 

domaćinstva, odnosno prijavljenog prebivališta ili boravišta na istoj 

adresi 
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- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018/2019): 500,00 kuna (u cijenu 

je uključen PDV)  

- Cijena (za utakmice Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge 

Hrvatske nogometne lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa 

(osim utakmice finala) i pripremne utakmice kojima je organizator 

NK Osijek u natjecateljskoj godini 2018/2019): 800,00 kuna (u cijenu 

je uključen PDV)  

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018/2019): 250,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

- Cijena za fizičke osobe koje su članovi NK Osijek s.d.d. (za utakmice 

Hrvatski Telekom Prve Lige, utakmice Druge Hrvatske nogometne 

lige, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa (osim utakmice finala) i 

pripremne utakmice kojima je organizator NK Osijek u 

natjecateljskoj godini 2018/2019): 400,00 kuna (u cijenu je uključen 

PDV) 

- Za svaku dodatnu osobu iz istog domaćinstva, odnosno prijavljenog 

prebivališta ili boravišta na istoj adresi, cijena godišnje ulaznice 

iznosi 50,00 kuna (u cijenu je uključen PDV). 

 
Članak 6. 

 
Korisnik godišnje ulaznice istu ne smije prodavati trećim osobama. 
 

Članak 7. 
 

Korisnici godišnjih ulaznica potvrđuju kupnjom godišnje ulaznice – pretplate 
da se na stadionu  Gradski vrt i oko stadiona Stadiona Gradski vrt kreću na 
vlastitu odgovornost. 
 
U slučaju situacije koja može dovesti do štete ili gubitaka koji uključuju bilo  
ozljedu koja izazove smrt, bilo tjelesnu ozljedu bilo permanentno oštećenje 
zadravlja, NK Osijek s.d.d. je odgovoran samo u situaciji ako netko od njegovih 
ovlaštenih predstavnika izazove takvu vrtsu štete svojim osobnim nemarom ili 
namjerom. 
 

Članak 8. 
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U slučaju  gubitka pretplatničke iskaznice, Korisnik koji  je  izgubio godišnju 
ulaznicu, prijavljuje isto na e-mail adresu tickets@nk-osijek.hr.   
 
Po obavijesti o gubitku kartice ista se automatski poništava. Na zahtjev 
vlasnika izdaje se nova pretplatnička iskaznica kojoj se pridužuje novi važeći 
bar kod.  
 
Trošak nove pretplatničke iskaznice snosi Korisnik godišnje ulaznice.  
Naknada za izradu nove iskaznice iznosi 50,00 kn. 

 
Članak 9. 

 
Zbog sigurnosnih razloga, te kako bi se omogućilo redovito i nesmetano 
odigravanje utakmice, posjednik godišnje ulaznice mora slijediti upute i 
surađivati s osobljem NK Osijek s.d.d., službi sigurnosti i policije. 
 
Pirotehnika, sve vrste oružja, staklene boce, kantice ili alkoholna pića, 
nedozvoljene droge ili drugo što može štetiti  sigurnosti ostalih gledatelja, 
igrača ili službenih osoba zabranjeno je i ne smije se unijeti na stadion. 
 

Članak 9. 
 

U  slučaju eventualnog spora  nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem 
u Osijeku. 
 

Članak 10. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.  
 
Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Uprava NK Osijek. 
 
 
U Osijeku, 1. srpnja 2018. godine.             NK Osijek s.d.d. 
              Igor Galić, direktor 
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