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Kratki opis projekta i važne informacije:
Za sva vrimena najvažnija je etapa projekta otkupa dionica, projekta kojim Hajduk postaje klub
svojih navijača i kojim članovi osiguravaju model demokratskih izbora za Nadzorni odbor.
Članovi okupljeni u Naš Hajduk kupovinom su dostupnih dionica na tržištu postali vlasnici
ukupno 30,12 % dionica HNK Hajduk š.d.d. Split. Nakon što smo uspješnim prvim projektom Ili
jesmo ili nismo (ime na dresu) otplatili jednu godišnju ratu u iznosu od 3,5 mil. kn, krenuli smo
u akciju koja treba osigurati otplatu preostalih godišnjih rata prema poduzeću Tommy d.o.o.
Sve prikupljene donacije uplaćujemo na račun HNK Hajduk š.d.d. na osnovi sponzorskog
ugovora između poduzeća Tommy i HNK Hajduk š.d.d. Status dosada uplaćenih sredstava
može se u svakom trenutku vidjeti ovdje. U proteklom periodu Udruga je kupila i pakete
dionica poduzeća Konstruktor-inženjering d.d. u stečaju i poduzeća Kerum d.o.o. u stečaju koje
je također financirala iz prihoda projekta Za sva vrimena.
Kako bismo osigurali stabilan godišnji prihod, Za sva vrimena temelji se na kontinuiranim
donacijama koje se akumuliraju na ime koje donator sam odredi. Udruga će donatorima
zahvaljivati simboličnim zahvalnicama, a glavno hvala pločica je s imenom i prezimenom
donatora u parku Za sva vrimena. Park je izgrađen u krugu stadiona Poljud, iza zapadne
tribine, pa će tako vaše ili ime vama bliske osobe ostati uz voljeni Klub – za sva vrimena! Krajem
2020. godine održana je prva svečana dodjela zahvalnica donatorima koji su osigurali svoje
ime u parku Za sva vrimena te ćemo nastaviti s organizacijom svečanosti za sve donatore koji
doniranju minimalno 7500 kn.
Svi načini sudjelovanja vrlo su jednostavni i lako dostupni na našoj web-stranici.

Što dobivam za svoje donacije?
Udruga će donatorima kontinuirano zahvaljivati simboličnim zahvalnicama, te prilikom prve
donacije mjesečnog ili godišnjeg iznosa. Donatori koji se odluče donirati mjesečno 150 kn ili
godišnje 1800 kn i više dobivaju mogućnost rezervacije svog mjesta u parku Za sva vrimena na
Poljudu, a ujedno će i najbrže doći do iznosa potrebnog za ime u sklopu parka.
Svi donatori koji dođu do 7500 kn dobivaju svoje mjesto uz Poljud – za sva vrimena – kao i
vlastiti primjerak pločice u dekorativnoj drvenoj kutiji.

Koji je iznos donacija nakon kojeg mogu upisati ime nekoga u park?
Ukupni iznos koji morate donirati za upis imena u parku je 7.500 kn. Rok za uplatu tog iznosa
jest 2025. godina, a točan datum definirat će se naknadno. Do ciljanog iznosa može se doći
različitim načinima plaćanja i proizvoljnom dinamikom uplata. Vlastitu kombinaciju načina
plaćanje i dinamike uplata najlakše se može složiti pomoću naše web-stranice.
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1. Park „Za sva vrimena“
Gdje se nalazi park Za sva vrimena?
Park Za sva vrimena posvećen donatorima izgrađen je u krugu stadiona u Poljudu, ispod
zapadne tribine nasuprot ulaza u klub i Fan shop. Park je već sada postao nezaobilazno mjesto
svakog navijača u posjeti Poljudu, posebice što se odmah do njega nalaze spomenici
legendarnim igračima Hajduka, Bernardu Bajdi Vukasu i Frani Matošiću. Kako je tekla izgradnja
parka Za sva vrimena, možete pogledati na poveznici.

Mogu li uplatiti za neko drugo ime u parku umjesto vlastitog?
Da, možete svoju zahvalu u parku darovati ili uplaćivati za nekog drugog ako tako zatražite. Po
dostignutih 7500 kn kontaktirat ćemo vas za konačan odabir imena i prezimena koje želite
upisati u park.

Mogu li staviti ime preminule osobe u park?
Da, na svoje mjesto u parku možete upisati i imena preminulih osoba.

Može li bilo čije ime završiti u parku?
Udruga NH zadržava diskrecijsko pravo da odbije određena imena koja bi narušavala ugled
Udruge i samog Kluba te nivo i namjenu parka. Uplatitelj će biti obaviješten i bit će mu
ponuđeno da predloži ili drugo ime ili da mu se vrati donirani novac.

Možemo li plaćati za grupno mjesto u parku npr. Torcida Brač, DPH Zagreb?
Moguće je u park upisati nazive podružnica Torcide uz odobrenje Kluba navijača Torcida Split.
Također, moguće je u park upisati i nazive društava prijatelja Hajduka. Iznos potreban za upis
jest 7500 kn.

Mogu li u parku imati svoj nadimak na pločici?
U parku nije dozvoljeno postavljanje nadimka.

Jesu li sve pločice jednake?
U parku postoje dvije vrste pločica. Ona kraća namijenjena je donatorima koji u imenu i
prezimenu imaju do 15 znakova. Duža pločica namijenjena je donatorima koji u imenu i
prezimenu imaju 15 i više znakova. U znak ne spada razmak između imena i prezimena, a
spadaju srednje crte.

Što ako rezerviram krivu pločicu?
Sve donatore koji rezerviraju krivu pločicu nastojimo kontaktirati. U slučaju nedostupnosti
donatora na podacima za kontakt koje je ostavio pri učlanjenju, rezervacija će se automatski
izbrisati.

Mogu li pravne osobe dobiti ime u parku?
U parku su dozvoljena imena pravnih osoba službeno registriranih pri odgovarajućim
registrima. Svoje mjesto imaju na elementu K2 gdje će se trajno postavljati pločice u parku.
Iznos donacije za mjesto u parku za pravne osobe iznosi 10 000 kn, osim ako je riječ o udruzi
građana kada iznosi 7500 kn.

Mogu li odmah platiti cijeli iznos za mjesto u parku?
Da, možete odmah uplatiti potrebni iznos koji vam osigurava mjesto u parku. Iznos je 7500 kn.

Je li broj mjesta u parku ograničen?
Broj mjesta u parku ograničen je i iznosi 5183. Sva dostupna mjesta moguće je vidjeti ovdje.

Što je brojač donatora Za sva vrimena?
Brojač „Za sva vrimena“ prikazuje broj donatora i iznos novca prikupljen u određenom
mjesecu. Ažurira se na dnevnoj bazi i svima je dostupan na našoj web-stranici.

Mogu li izabrati na kojem mjestu će biti moja pločica s imenom?
Svi donatori moći će izabrati jedno od preostalih mjesta na kojem će se nalaziti njihova pločica
s imenom nakon što dosegnu iznos donacije od 7500 kn. Iznimka tom pravilu i pravo biranja
mjesta prije spomenutog iznosa imaju donatori koji doniraju 150 kn ili više mjesečno (ili
minimalno 1800 kn godišnje). Oni će dobiti pravo rezervacije mjesta u parku u trenutku uplate
prve mjesečne donacije ili u trenutku donacije od minimalno 1800 kn (u slučaju jednokratne
godišnje donacije). To pravo donator zadržava sve dok mjesečno donira 150 kn ili kumulativno
1800 kn godišnje (12 mjeseci od datuma prve uplate). Pločicu s imenom u parku donator će
dobiti kad dostigne ciljani iznos od 7500 kn na prethodno odabranom mjestu.

Mogu li vidjeti kako će izgledati pločica s mojim imenom u parku?
Dolaskom na našu web-stranicu novom korisniku će u skočnom prozoru biti ponuđeno da
upiše svoje ime i prezime kako bi na e-poštu dobio vizualizaciju svog imena u parku.

Mogu li promijeniti mjesto na kojem će biti moja pločica s imenom?
Moguće je promijeniti poziciju na kojoj će biti vaša pločica i izabrati novo slobodno mjesto sve
dok pločica s imenom nije postavljena u park. Jednom kad se pločica s imenom postavi u park,
neće biti moguće naknadno mijenjati poziciju.

Kako izgleda proces biranja mjesta, tko ima prioritet?
Izrađeno je rezervacijsko sučelje kojem se može pristupiti preko poveznice i pomoću prikaza
parka donator može odabrati slovo, element i mjesto svoje pločice. Pravo odabira prije svega
imaju donatori koji su već ostvarili pravo na mjesto u parku, odnosno donirali 7500 kn. Nakon
toga pravo rezervacije mjesta u parku Za sva vrimena imaju svi novi donatori koji mjesečno
doniraju 150 kn ili su već donirali 1800 kn kao godišnju donaciju.

Kako mogu izabrati poziciju u parku ako ne spadam ni u jednu od gore
spomenutih kategorija donatora?
Svi donatori koji na gore navedene načine nisu i neće unaprijed ostvariti pravo izbora mjesta
u parku svoje mjesto izabrat će kada dosegnu ciljani iznos od 7500 kn.

Što ako trenutno nisam donator, ali ću krenuti donirati 150 kn mjesečno
naredne godine? Hoću li ću dobiti pravo biranja mjesta u parku?
U trenutku kada krenete donirati minimalno 150 kn mjesečno, na spomenutom
rezervacijskom sučelju možete izabrati svoje mjesto među raspoloživim mjestima u parku u
tom trenutku. Ako nastavite redovno donirati 150 kn mjesečno sve dok ne dosegnete ciljani
iznos od 7500 kn, vaša pločica bit će postavljena na prethodno rezerviranom mjestu.

Što ako trenutno doniram manje od 150 kn mjesečno, ali naknadno odlučim
povećati donaciju na 150 kn?
U trenutku kad krenete donirati 150 kn mjesečno ostvarit ćete pravo biranja mjesta u parku i
moći ćete izabrati svoje mjesto među raspoloživim mjestima u arku u tom trenutku.

Ako jedna mjesečna donacija od 150 kn nije uplaćena zbog nedovoljnog iznosa
sredstava na računu u tom trenutku, gubim li svoje rezervirano mjesto u parku?
Ne automatski budući da imate vremena do kraja godine uplatiti tu dodatnu donaciju.

Koliko godišnje moram uplatiti da zadržim svoje odabrano mjesto u parku?
Potrebno je uplatiti minimalno 1800 kn godišnje kako biste zadržali svoje mjesto u parku.

Koliko dugo mogu zadržati odabrano mjesto u parku gdje će biti moja pločica s
imenom u slučaju kašnjenja s uplatom?
Rezervacija se gubi ako niste uplatili očekivani iznos za rezervaciju duže od tri mjeseca. Prije
čina brisanja rezervacije kontaktirat ćemo svakog donatora.
Primjer 1. – dana 1. 6. 2020. uplaćeno je 1.800 kn, iduća uplata od 1800 kn očekuje se 1. 6.
2021. Ako do 01. 09. 2021. ne uplatite godišnji iznos ili se ne prebacite na 150 kn mjesečnih
donacija, rezervirano mjesto oslobađa se za druge donatore.
Primjer 2. – dana 1. 6. 2020. počele su se uplaćivati mjesečne donacije u iznosu od 150 kn.
Dana 01. 06. 2021. preskočena je jedna uplata jer nije bilo sredstava na računu ili ste odlučili
spustiti iznos mjesečne donacije. Ako se do 1. 9. ne vratite na 150 kn mjesečnih donacija,
rezervirano se mjestooslobađa.

Koji se period gleda za uplatu minimalnog godišnjeg iznosa od 1800 kn?
Vaša prva donacija računa se kao početak godišnjeg perioda unutar kojeg treba biti donirano
minimalno 1800 kn kako biste zadržali rezervirano mjesto u parku.

Krenuo sam uplaćivati 91 kn u siječnju, a u prosincu iste godine odlučio sam
nadoplatiti razliku do ukupnog godišnjeg iznosa od 1800 kn. U kojem trenutku
ostvarujem pravo izbora mjesta u parku?
U trenutku kad ste dostigli minimalan godišnji iznos od 1800 kn, odnosno u prosincu.

Donirao sam jednokratno 7500 kn, imam li pravo biranja mjesta u parku?
Da, u tom trenutku ste dobili svoje mjesto u parku i sami možete izabrati mjesto u njemu
pomoću web-stranice rezervacijskog sučelja.

Kada će pločice s imenima biti postavljene u park?
Pločice u park postavljamo nekoliko puta godišnje ususret novim svečanostima dodjele
zahvalnica za donatore. Donator koji ispunjava kriterije (minimalno donirao 7500 kn) dobit će
poziv na svečanost pomoću podataka za kontakt u članskoj bazi.

Što je moj trag Za sva vrimena?
Moj trag interaktivno je rješenje kojim svaki donator s imenom u parku može ostaviti svoj
trag na Poljudu – za sva vrimena. Skeniranjem broja na pločici svatko može vidjeti tko je iza
pojedine pločice pomoću fotografije ili videozapisa koji je donator prethodno postavio. Naš
park tako priča priče i postaje čuvar uspomena koje će u svakom trenutku navijači,

simpatizeri i svi posjetitelji parka diljem svijeta moći pogledati prilikom dolaska u park.
Donator će kao dar dobiti i svoju repliku pločice na posebnim godišnjim svečanostima, a koja
će se također moći skenirati. Broj možete skenirati pomoću aplikacije Naš Hajduk ili upisom
broja koji se nalazi na pločici na ovim stranicama.

2. Mjesečne donacije
Kako i gdje mogu otvoriti mjesečnu donaciju, što mi je sve potrebno?
Mjesečnu donaciju možete otvoriti na sljedećim mjestima:
⮚ u Odjelu za članstvo na Poljudu
⮚ na web-stranici
⮚ kod svih osoba ovlaštenih od NH – predstavnici DPH-ova
⮚ na terenskim aktivnostima: na štandovima Odjela za članstvo.
Na web-stranici vidljivi su načini plaćanja, kao i toi koji su mogući u RH, a koji iz inozemstva.

Što je mjesečno terećenje SEPA?
Mjesečno terećenje SEPA jedna je vrsta trajnog naloga koji možete ugovoriti ispunjavanjem
podataka na ovoj web-stranici i ispunjavanjem obrasca u Odjelu za članstvo, kod ovlaštenih
predstavnika DPH-ova ili na štandu terenskih aktivnosti Odjela za članstvo. Vi odabirete
mjesečni iznos i datum terećenja koji vam najviše odgovara. Udruga ne naplaćuje nikakvu
naknadu za transakciju, ona je definirana cjenikom vaše banke.

Što ako neki mjesec nemam dovoljno novaca za mjesečnu donaciju?
U slučaju da na vašem računu nema predviđenog iznosa, donacija se neće provesti. Međutim,
ovim ne prestajete biti dio projekta donacija i idući mjesec nastavljate normalno s donacijama.
Ako na vašem računu ne bude dovoljno sredstava na dan određen za terećenje, sljedeći
mjesec račun se neće teretiti dvostruko, već nastavljate istim tempom doniranja, a vama
preostaje nadoknaditi iznos za koji vas nismo teretili kako ne biste gubili kontinuitet donacija.
U slučaju većeg broja propuštenih mjesečnih donacija, kontaktirat će vas naši djelatnici kako
bi utvrdili razloge i dogovorili eventualne promjene po nalogu (IBAN, datum terećenja...).

Ako se obrazac mjesečnih donacija ispuni u Odjelu za članstvo u Splitu, hoće li
se prva donacija odmah uplatiti?
Unutar naloga moguće je odrediti datum u mjesecu kada će se definirani iznos skidati s vašeg
računa (preporučeno 5., 15. ili 25. u mjesecu). Čak i ako obrazac ispunite u Odjelu za Članstvo,
prva transakcija provest će se na dan koji odredite u obrascu.

Dokad ću uplaćivati mjesečnu donaciju?
Udruga će primati donacije sve dok traje projekt otkupa dionica, a o svim promjenama
pravovremeno će obavijestiti svoje donatore.

Mogu li uplaćivati mjesečnu donaciju za nekog drugog?
Da, možete ugovoriti trajnu donaciju za nekog drugog s vašeg računa.

Kome se zbrajaju kumulativno uplate ako plaćam za nekoga drugoga?
Uplate se kumulativno zbrajaju za osobu/člana za kojeg uplaćujete.

Ako je u akciji Ili jesmo ili nismo bilo donacija za više imena na dresu, zbrajaju li
se one?
Ne, donacije jednog donatora za više korisnika ne mogu se spojiti u jednu, već donator
nastavlja od 1911 kn za svakog člana za kojeg je donirao.

Može li jedna osoba otvoriti dvije mjesečne donacije za dvije različite osobe,
npr. djecu?
Može, pri tome treba paziti da poziv na broj bude jasno istaknut (npr. br. člana djeteta) kako
bi se mogao pratiti akumulirani iznos.

Može li se negdje provjeriti koliko sam ukupno donirao?
Može. Ako ste član, skeniranjem QR koda na poleđini članske iskaznice možete provjeriti status
donacija. Isto tako, informacije o donacijama možete dobiti postavljanjem upita na adresu
zasvavrimena@nashajduk.hr ili na broj +385 99 666 45 69.

Imam blokiran račun, kako ja mogu sudjelovati u mjesečnim donacijama?
Zbog blokiranog računa ne možete ugovoriti mjesečne donacije, ali možete uplaćivati
uplatnicama ili gotovinskim uplatama u Odjelu za članstvo sukladno svojim mogućnostima.

Mogu li povećati ili smanjiti iznos mjesečne donacije?
U svako vrijeme možete putem naših službenih kanala zatražiti povećanje ili smanjenje iznosa
mjesečne donacije ovisno o svojim mogućnostima.

Mogu li donirati mjesečno, a također donirati i jednokratno veće svote kada
budem u prilici?
Dinamika uplata potpuno je na vama. Sve donacije zbrajamo tako da u bilo kojem trenutku
možete donirati koliko god želite i koliko ste u mogućnosti na bilo koji od ponuđenih načina.
Uz mjesečne donacije nalogom SEPAili PayPalom usporedno možete donirati jednokratnim
kartičnim uplatama, uplatnicama ili gotovinski u Odjelu za članstvo.

Kako i gdje mogu raskinuti mjesečnu donaciju?
Ako dođe do situacije u kojoj jedan period ne možete pokriti svoje mjesečne donacije, prije
svega uputili bismo vas na mogućnost privremene obustave naloga sve dok se okolnosti ne

poprave i dok se ne odlučite za nastavak doniranja. To možete napraviti uživo, ali i pomoću
podataka za kontakt u dokumentu. Mjesečnu donaciju možete raskinuti kada god to poželite.
Postupak samog raskidanja mora se obaviti u Odjelu za članstvo, osobno ili u pisanom obliku
na formularu koji možete zatražiti od djelatnika Odjela za članstvo. Raskid se mora dogovoriti
minimalno deset dana prije planiranog terećenja računa.

3. Ostali načini donacija
Kako mogu donirati godišnje/jednokratno?
Jednokratno ili godišnje možete donirati odabirom željene opcijena našoj web-stranici. Jedno
od popularnijih načina plaćanja kartično je plaćanje na rate (do 36 rata). Time svoje mjesto u
parku dobijete odmah neovisno o broju rata koje odaberete.

Kojim karticama mogu donirati na rate iz RH?
Internetsko obročno plaćanje za banke u RH moguće je na sljedeće načine:
• PBZ
a) Visa Premium – 36 rata
b) Maestro (tekući) – 36 rata (min. iznos rate = 300 kn, dnevni limit = 5.000 kn)
c) Visa (tekući) – 36 rata (min. iznos rate = 300 kn, dnevni limit = 5.000 kn)
• ZABA
a) Visa – 24 rate
b) Mastercard – 24 rate
• ERSTE
a) Diners Club – 36 rata.
OTP banka trenutno ne podržava internetsko obročno plaćanje. Postoji mogućnost doniranja
na 12 rata karticama banke OTPu Odjelu za članstvo na Poljudu (ako klijent ima ugovor s
bankom o mogućnosti obročnog plaćanja).

Prihvat kartica u odjelu za članstvo:
• OTP – sve kartice na 12 rata
• PBZ
a) Amex i Visa Premium – 36 rata
b) kartica tekućeg računa Maestro i Visa – 36 rata (min. iznos rate = 300 kn, dnevni limit
= 5000 kn)
• ZABA
a) Visa – 24 rate
b) Mastercard – 36 rata
c) Maestro – 24 rate
• ERSTE
a) Maestro i Visa – 12 rata
b) Diners – 36 rata
c) MasterCard (samo business kartice) – 12 rata.

Karticom na rate nije moguće donirati iz inozemstva, osim ako donator nema ugovor sa svojom
bankom koji mu to omogućuje.

Mogu li donirati jednokratno karticom?
Jednokratne uplate moguće su pomoću svih platnih kartica koje inače podržavaju internetsko
plaćanje bez obzira na mjesto izdavanja kartice (RH ili inozemstvo).

Može li se uplatiti puni iznos donacije od 7500 kn iz inozemstva?
Da, moguće je uplatiti cijeli iznos pomoću naše web-stranice. Zbog manjih naknada preporuka
je donaciju izvršiti kartično u odnosu na ostale ponuđene načine plaćanja (PayPal). Ako ipak
želi donirati Paypalom, donator se prethodno treba obratiti Udruzi radi izračuna točnog iznosa
plaćanja, ovisno o srednjem tečaju valute u kojoj plaća u datom trenutku.

Kako se mogu uplaćivati mjesečne donacije iz inozemstva?
Mjesečno se može donirati na tri načina:
a) kartično – svojom karticom ugovoriti mjesečne donacije na našoj web-stranici (upute kako
otvoriti nalog nalaze se ovdje)
b) Paypalovom uslugom pretplate (subscription) za ponavljajuća (recurring) plaćanja
c) ugovaranjem trajnog naloga u svojoj banci u inozemstvu. Podaci se nalaze pri vrhu
dokumenta.

Je li moguće napraviti uplate SEPA iz inozemstva u EUR?
Ova mogućnost bit će moguća po ulasku Republike Hrvatske u eurozonu.

Pitanja na koja niste mogli pronaći odgovor postavite na:

Mob: +385 99 666 45 69
●
+385 99 666 45 69
●
+385 99 666 45 69
Adresa e-pošte: zasvavrimena@nashajduk.hr

