HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
VIJEĆE ŠPORTSKE ARBITRAŽE
II. STALNO VIJEĆE
Broj predmeta: 12/07-VŠA
Zagreb, 18. ožujka 2008.

ZAKLJUČAK

U predmetu izvanrednog preispitivanja odluke tijela športske udruge, protiv koje
su iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite.

Podnositelj zahtjeva: HNK „HAJDUK", Split, kojeg zastupa punomoćnik Mate
Tomislav Peroš odvjetnik iz Splita.

Odluka protiv koje se zahtjev podnosi: Odluka Arbitražnog suda Hrvatskog
nogometnog saveza broj:A 19/07 od 05. studenog 2007. godine.

Vijeće športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora - II. stalno vijeće u
sastavu mr.sc. Hrvoje Momčinović kao predsjednik, te dr.sc. Igor Gliha i Alica
Pelicarić dipl. pravnik kao članovi vijeća, u predmetu izvanrednog preispitivanja
odluke Arbitražnog suda Hrvatskog nogometnog saveza broj: A - 19/07 od 05.
studenog 2007. godine, koji je zahtjev podnio HNK „HAJDUK" iz Splita, koga
zastupa punomoćnik Mate Tomislav Peroš odvjetnik iz Splita, na sjednici održanoj
dana 18. ožujka 2008. godine, bez nazočnosti stranaka, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
Odbacuje se zahtjev kao nedopušten.
Obrazloženje
Odlukom Arbitražnog suda Hrvatskog nogometnog saveza broj: A - 19/07
od 05. studenog 2007. godine naloženo je HNK „HAJDUK" iz Splita da isplati
Josipu Balatincu iznos od 127.845,03 kn bruto u roku od 30 dana pod prijetnjom
pokretanja disciplinskog postupka (toč. I.). Nadalje, raskinuti su: ugovor o
profesionalnom igranju zaključen između HNK „HAJDUK" iz Splita i Josipa
Balatinca i ovjeren pod brojem 480, dana 07. srpnja 2006. godine pri Komisiji za
ovjeru registracija IO HNS-a, te dodatak toga ugovora o profesionalnom igranju
od 02. listopada 2006. godine, koji je ovjeren pod brojem 888. dana 10.
listopada 2006. godine kod Komisije za ovjeru registracije IO HNS-a, dana 17.

listopada 2006. godine - i to krivnjom obje ugovorne strane (toč. II.). Točkom
III. odluke odbijen je prigovor prijeboja HNK „HAJDUK" na iznos od 20.000,00
EURA, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan donošenja
odluke o stegovnoj odgovornosti Josipa Balatinca od 14. ožujka 2007. godine,
dok je točkom IV. odluke riješeno da svaka strana snosi svoje troškove.
U povodu navedene odluke Arbitražnog suda Hrvatskog nogometnog
saveza, HNK HAJDUK" iz Splita podnio je zahtjev za izvanredno preispitivanje te
odluke (podnositelj ga pogrešni naziva „Žalba") Hrvatskom olimpijskom odboru
(HOO) - Vijeću športske arbitraže (VSA). Podnositelj u zahtjevu, u bitnom,
navodi da je osporavana odluka u cjelosti nezakonita. Zbog toga predlaže da se
odluka ukine.
Zahtjev nije dopušten.
Prema odredbi članka 52., stavka 2. Zakona o športu („Narodne novine",
br. 71/06). VSA odlučuje o zahtjevu za izvanrednim preispitivanjem odluka
športskih saveza, športskih zajednica, športskih klubova i drugih športskih
udruga protiv kojih si iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite, a
riječ je o sporu (redakcijskom pogreškom u zakonu piše „.... o športu ...") ili
pitanju važnom za izvršenje zadaća Hrvatskog olimpijskog odbora koje su
utvrđene ovim zakonom. Sadržajno identična je i odredba članka 1„ stavka 1.
Pravilnika o postupku pred VŠA („Narodne novine" br. 72/99).
Zadaće HOO-a utvrđene su odredbom članka 51. Zakona o športu, dok se
odlukama o sporovima i pitanjima od značenja za izvršavanje zadaća HOO-a
smatraju osobito odluke utvrđene u odredbi članka 1., stavka 3. Pravilnika o
postupku pred VŠA.
Po ocjeni ovog vijeća, u konkretnom slučaju sporno je među ugovornim
stranama (HNK „HAJDUK44 i Josipa Balatinca) postojanje uzajamnih novčanih
tražbina. Riječ je, dakle, o imovinskopravnom sporu iz ugovornog
(obveznopravnog) odnosa. Takav spor nije od značenja za izvršavanje zadaća
HOO utvrđenih člankom 51. Zakona o športu, a ni osporavana odluka ne spada u
krug odluka navedenih u odredbi članka 1., stavka 3. Pravilnika o postupku pred
VŠA.
Zbog toga nisu ispunjene pretpostavke za nadležno postupanje VŠA, pa je
zahtjev HNK „HAJDUK" iz Splita trebalo odbaciti kao nedopušten i - na temelju
odredbe članka 12., stavka 6. Pravilnika o postupku VŠA - odlučiti zaključkom
kao u izreci.

Predsjednik
II.stalnog vijeća
mr. sc. Hrvoje Momčinović
Tajnik
Vijeća športske Arbitraže
Ivan Magličijć, dipl.iur.

