
HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ 

  

 
RUJAN 2019. 

 

 

PRAVILNIK O 
DRŽAVNIM 
REPREZENTACIJAMA 
 



1 
 

Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog košarkaškog saveza, Upravni odbor na 2. sjednici 
održanoj u Zagrebu dana 10. rujna 2019. godine, donio je 

 

PRAVILNIK  
O DRŽAVNIM REPREZENATCIJAMA 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.   
Pravilnikom o državnim reprezentacijama (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju se: 

 vrste i nazivi državnih reprezentacija 
 obveze klubova spram državnih reprezentacija 
 obveze košarkaša i košarkašica spram državnih reprezentacija 
 izbornici, treneri i stručni stožeri državnih reprezentacija 
 delegacije Hrvatskog košarkaškog saveza i vođe puta državnih reprezentacija 
 kodeks ponašanja u državnim reprezentacijama. 

 

Članak 2.   
Državne košarkaške reprezentacije predstavljaju Republiku Hrvatsku, Hrvatski košarkaški savez 
i hrvatski košarkaški sport na regionalnim, međunarodnim, akademskim i drugim natjecanjima 
i nastupima. 

Članak 3.  
Sudjelovanje u državnim košarkaškim reprezentacijama obveza je i čast svakog košarkaša i 
košarkašice (dalje u tekstu: igrač), svakog člana stručnog stožera, kao i svakog člana ili članice 
Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Dužnost je svakog člana Hrvatskog košarkaškog saveza da osigurava optimalne uvjete za rad i 
uspjeh državnih reprezentacija. U djelovanju Hrvatskog košarkaškog saveza uspjeh državnih 
reprezentacija na prvom je mjestu, a posebno kada je u pitanju kalendar ili sustav natjecanja. 

Članak 4.  
Pod nazivom "državna reprezentacija" smatra se: 
1. muška seniorska reprezentacija 
2. muška mlada reprezentacija  
3. muška juniorska reprezentacija 
4. muška kadetska reprezentacija 
5. muška mlađa kadetska reprezentacija (pretkadetska) 
6. ženska seniorska reprezentacija 
7. ženska mlada reprezentacija 
8. ženska juniorska reprezentacija 
9. ženska kadetska reprezentacija 
10. ženska mlađa kadetska reprezentacija (pretkadetska) 
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Hrvatski košarkaški savez može prema potrebi ustrojiti i druge reprezentacije (mediteransku, 
studentsku, vojnu i sl.) 

Klupska, gradska, županijska ili regionalna momčad ne može nastupiti pod imenom državne 
reprezentacije. 

Članak 5.  
Reprezentaciju čine izabrani igrači, izbornik odnosno glavni trener i članovi stručnog stožera 
reprezentacije. 

Iznimno, košarkaški sudac postaje članom reprezentacije kada je to predviđeno propisima FIBA-
e ili pozivom organizatora turnira ili turneje. 

Ako je sudac član reprezentacije, u smislu prethodnog stavka ovog članka, ima prava i obveze 
člana reprezentacije (troškovi, smještaj, sportska oprema i slično). Suce za pojedine 
reprezentativne akcije (turniri, turneja, prijateljske utakmice) određuje Udruga hrvatskih 
košarkaških sudaca, osim kada to odredi FIBA. 
 
 

II. OBVEZE KLUBOVA 
 

Članak 6.  
Obveza je svakog kluba, bez obzira da li natjecateljsku športsku djelatnost obavlja amaterski ili 
profesionalno, da u provođenju programa aktivnosti pojedine reprezentacije stavi na 
raspolaganje svoje igrače, stručne i druge potencijale Hrvatskom košarkaškom savezu radi 
postizanja uspjeha pojedine reprezentacije. 

Članak 7.  
Pri donošenju sustava natjecanja Hrvatski košarkaški savez rukovodi se interesima svih državnih 
reprezentacija iz članka 4. ovog pravilnika. 

Članak 8.  
Obveza je svakog amaterskog ili profesionalnog kluba pridržavati se utvrđenog kalendara 
natjecanja, koji je donio Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Članak 9.  
Izabranom kandidatu za reprezentaciju, klub je dužan omogućiti sudjelovanje na pripremama i 
nastupima za reprezentaciju. 

Osim obveza iz stavka 1. ovog članka,  klub je dužan izabranom igraču omogućiti najbolje uvjete 
za ostvarivanje posebnih i pojedinačnih programa rada koje mu je odredio izbornik odnosno 
glavni trener reprezentacije. 

Članak 10.  
Klub je obvezan omogućiti stručnim djelatnicima kluba (treneri, liječnici, fizioterapeuti i sl.) 
učešće u izvršavanju programa aktivnosti pojedinih reprezentacija, kada to zatraži pojedini 
izbornik odnosno glavni trener. 
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Članak 11.  
Ako se službeni nastup kluba podudara s obvezama državne reprezentacije u koju je izabran 
igrač tog kluba, klub ima pravo tražiti odgodu svojih službenih (prvenstvenih ili kup) utakmica u 
natjecanjima za koje je izabrani igrač licenciran, i to za cijelo vrijeme odsutnosti izabranog 
igrača. 

Igrač pozvan za nastup u državnu reprezentaciju ne može u vrijeme akcije reprezentacije ići na 
turnire ili turneje sa svojim klubom, osim u slučaju kada to odobri izbornik odnosno glavni trener 
te državne reprezentacije. 

Članak 12.  
Ako je za nedolazak ili zakašnjenje igrača ili stručnog djelatnika na pripreme ili nastup za  
reprezentaciju odgovoran igrač odnosno stručni djelatnik, kaznit će ga se novčanom kaznom u 
iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna, a ako se utvrdi da je do toga došlo isključivo krivnjom 
kluba, klubu se može izreći dvostruka novčana kazna. 
 
 
III. OBVEZE IGRAČA 

 
Članak 13.  

Za državne reprezentacije mogu nastupiti državljani Republike Hrvatske, te igrači s dvojnim 
državljanstvom, u skladu s propisima Međunarodne košarkaške federacije (FIBA-e). 

Članak 14.  
Za reprezentaciju ne može nastupiti igrač koji je pod suspenzijom ili se protiv njega vodi stegovni 
postupak pred stegovnim tijelima. 

Iznimno, na prijedlog izbornika odnosno glavnog trenera, tijelo koje je donijelo odluku o 
suspenziji, odnosno tijelo pred kojim se vodi stegovni postupak, može suspenziju skinuti, 
odnosno odgoditi dovršenje započetog stegovnog postupka. 

Igrač kojem je pravomoćno izrečena kazna i evidentirana u Hrvatskom košarkaškom savezu, ne 
može do isteka kazne nastupati za državnu reprezentaciju. 

Članak 15.  
Igrač državne reprezentacije dužan je dostojno predstavljati Republiku Hrvatsku i hrvatsku 
košarku u zemlji i inozemstvu. 

Igrač državne reprezentacije dužan je uložiti sve svoje znanje i maksimalan napor radi postizanja 
što boljeg rezultata reprezentacije u koju je izabran, i pri tome poštovati košarkaška pravila i 
pravila "fair play" ponašanja.  

Članak 16.  
Na pripremama i nastupima državne reprezentacije, izabrani igrač dužan je pridržavati se uputa 
i naloga za treninge, utakmice, boravak na pripremama, uputa o korištenju opreme, uputa o 
prehrani i lijekovima te drugih uputa koje daju izbornik odnosno glavni trener i stručni stožer 
reprezentacije. 
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Članak 17.  
Nakon utvrđivanja popisa igrača kandidata pojedine reprezentacije Stručna služba Hrvatskog 
košarkaškog saveza pismeno poziva izabrane igrače radi sudjelovanja u radu reprezentacije.  

Pismeni poziv uručuje se igraču putem kluba, neposredno na njegovu adresu stanovanja ili 
putem e-maila. 

Članak 18.  
Poziv igraču kandidatu za državnu reprezentaciju sadrži vrijeme i mjesto okupljanja, te obveze 
igrača. 

Članak 19.  
Igrač je dužan odazvati se na pripreme i nastupe državne reprezentacije. 

Samim pozivom u državnu reprezentaciju nastupa obveza za igrača i njegov klub. 

Članak 20.  
Sudjelovanje u reprezentaciji igrač može otkazati samo iz opravdanih razloga.  

Opravdanim razlogom za otkaz sudjelovanja u reprezentaciji smatra se smrtni slučaj ili teška 
bolest u obitelji, teža ozljeda ili bolest. Stupanj igračeve ozljede ili bolesti utvrđuje liječnik 
reprezentacije i Liječnička komisija Udruge zdravstvenih djelatnika u košarci.  

Članak 21.  
U slučaju da se pozvani igrač opravdano ne može odazvati pozivu, dužan je o tome pismeno 
izvijestiti izbornika odnosno glavnog trenera putem Stručne službe Hrvatskog košarkaškog 
saveza.  

Pismeni otkaz s obrazloženjem, koje se šalje u roku od 48 sati od primitka pismenog poziva, 
može umjesto igrača poslati i klub. 

Ako okolnosti zbog kojih igrač otkazuje sudjelovanje na pripremama reprezentacije nastanu 
nakon primitka poziva, igrač odnosno klub dužni su o tome odmah pismeno izvijestiti izbornika 
odnosno glavnog trenera putem Stručne službe Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Članak 22.  
Igrač koji otkaže sudjelovanje u državnoj reprezentaciji zbog ozljede ili bolesti, dužan je to učiniti 
pismeno, te uz otkaz priložiti svu medicinsku dokumentaciju koja je vezana uz ozljedu ili bolest 
zbog koje se otkazuje sudjelovanje u reprezentaciji. 

Ako liječnik reprezentacije i Liječnička komisija Udruge zdravstvenih djelatnika u košarci 
smatraju da igrač treba biti dodatno pregledan, igrač je dužan odazvati se pozivu na dodatni 
pregled. 

U slučaju neodazivanja na dodatni liječnički pregled, smatrat će se da je igračev izostanak 
neopravdan.  

Članak 23.  
Protiv igrača koji bez opravdanog razloga zakasni ili se ne odazove na pripreme i nastup u 
reprezentaciji ili svojim postupcima u reprezentaciji nanese štetu ugledu košarke igrajući za 
reprezentaciju, podnosi  se stegovna prijava stegovnom tijelu Hrvatskog košarkaškog saveza. 
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U slučaju osnovane sumnje o postojanju prekršaja, za koji je Stegovnikom Hrvatskog 
košarkaškog saveza predviđena kazna zabrane igranja do jedne godine, izbornik odnosno glavni 
trener reprezentacije, podnoseći stegovnu prijavu predložit će mjeru suspenzije. 

U slučaju izricanja mjere suspenzije u smislu odredaba članka 36. Stegovnika Hrvatskog 
košarkaškog saveza, suspendirani igrač nema pravo igranja za reprezentaciju ni za klub čiji je 
član, kroz cijelo vrijeme trajanja mjere suspenzije. 

Članak 24.  
Osim kazne zabrane igranja, za prekršaj neopravdanog razloga zakašnjenja, neodazivanja na 
pripreme i nastup u reprezentaciji ili za nanošenje štete ugledu košarke igrača se može kazniti 
novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna. 

U slučaju da igrač ne uplati pravomoćno izrečenu kaznu, povjerenik natjecanja može izreći 
zabranu igranja kažnjenog igrača do naplate izrečene kazne. 

Članak 25.  
O mjeri suspenzije, mjeri zabrane igranja ili novčanoj kazni izvještava se ured FIBA-e, i to ako 
glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza ocjeni to potrebnim, a uvijek kada je u pitanju igrač 
koji nastupa za inozemni klub ili je u toku ostvarivanja prava prijelaza u inozemni klub. 

Članak 26.  
Za pripreme i igranje u reprezentaciji seniorskom igraču pripada naknada za putne troškove, 
troškove boravka te dnevna naknada (džeparac) u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora 
Hrvatskog košarkaškog saveza, dok igraču mlađih dobnih kategorija za pripreme i igranje u 
reprezentaciji pripada naknada za putne troškove te troškove boravka. 

Članak 27.  
Hrvatski košarkaški savez osigurava za pojedinačnu reprezentaciju svu potrebnu športsku 
opremu igračima, izborniku odnosno glavnom treneru i stručnom stožeru reprezentacije. 

Svi članovi reprezentacije obvezni su tijekom svih reprezentativnih akcija nositi opremu koju 
odredi i osigura Hrvatski košarkaški savez. 

Članak 28.  
Igračima, izborniku odnosno glavnom treneru i stručnom stožeru mogu se dodijeliti priznanja i 
novčane nagrade za rezultate postignute na natjecanjima. Visinu novčane nagrade određuje 
Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza, a pojedinačne nagrade predlaže izbornik. 

Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza može odlučiti da se novčano nagrade i druge 
osobe za koje ocijeni da su zaslužni za uspjeh reprezentacije. 
 
 
IV. IZBORNICI, GLAVNI TRENERI DRŽAVNIH REPREZENTACIJA 

 
Članak 29.  

Muška i ženska seniorska reprezentacija iz članka 4. ovog pravilnika imaju izbornika, dok ostale 
reprezentacije iz istog članka imaju glavnog trenera, a koje imenuje Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog savjeta.  
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Status, prava i dužnosti izbornika odnosno glavnog trenera pobliže se uređuju ugovorom. 

Članak 30.  
Izbornika odnosno glavnog trenera imenuje se za određenu reprezentativnu akciju, kvalifikacije, 
natjecanje ili za određeno razdoblje-ciklus. 

Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza o imenovanju izbornika određuje se 
i radno-pravni status izbornika, odnosno određuje se hoće li se s izbornikom zaključiti ugovor o 
radu na određeno vrijeme ili ugovor o djelu. 

Članak 31.  
Detaljne programe aktivnosti pojedinih reprezentacija izrađuje Ured državnih reprezentacija 
Hrvatskog košarkaškog saveza u suradnji s izbornikom odnosno glavnim trenerom svake 
pojedine reprezentacije. 

Ured državnih reprezentacija nadzire realizaciju planova i programa reprezentacije i o tome 
izvještava Glavnog tajnika Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Širi spisak kandidata za reprezentacije mlađih dobnih kategorija utvrđuju instruktori saveza, a 
uži spisak glavni treneri u suradnji s instruktorima. 

Članak 32.  
Po završetku pojedine akcije ili na zahtjev Stručnog savjeta, izbornici odnosno glavni treneri 
dužni su podnijeti izvješće o protekloj akciji Upravnom odboru Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Prije rasprave o izvješću izbornika/glavnog trenera na sjednici Upravnog odbora, Stručni savjet 
daje svoje mišljenje o istom izvješću. 

Ako izbornik odnosno glavni trener ne ispunjava, odnosno ne provodi detaljan program 
aktivnosti, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza može ga razriješiti dužnosti. 

Članak 33.  
Izbornici odnosno glavni treneri i članovi stručnih stožera državnih reprezentacija dužni su se 
pridržavati Statuta Hrvatskog košarkaškog saveza, ovog pravilnika, Pravilnika o radu Stručnog 
savjeta i ostalih općih akata Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Članak 34.  
Izbornici odnosno glavni treneri obavljaju sljedeće poslove: 
• surađuju na izradi detaljnog plana aktivnosti reprezentacija 
• određuju uži popis reprezentativaca za svaku akciju ili natjecanje 
• stručno vode treninge i utakmice reprezentacije 
• izrađuju pojedinačne programe rada reprezentativaca u klubovima i nadziru provedbu 

tih programa 
• prate napredak i razvoj mladih košarkaša, mogućih reprezentativnih kandidata 
• sudjeluju u radu Stručnog savjeta 
• podnose pisana izvješća s priprema i nastupa, u roku od 30 dana nakon završetka 

priprema ili pojedine akcije ili natjecanja 
• po potrebi sudjeluju u radu Upravnog odbora, drugih tijela Hrvatskog košarkaškog 

saveza i tijela Upravnog odbora 
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• dostavljaju Uredu državnih reprezentacija stegovnu prijavu protiv igrača ili člana 
stručnog stožera u roku od tri dana od dana neodazivanja u reprezentaciju ili počinjenja 
stegovnog prekršaja. 

 
 

V. IZBORNIK MUŠKE SENIORSKE REPREZENTACIJE 
 

Članak 35.  
Izbornika muške seniorske reprezentacije imenuje se u pravilu na razdoblje od četiri godine, a 
može ga se imenovati i na kraće vrijeme, u skladu s člankom 30. ovog pravilnika. 

Za izbornika muške seniorske reprezentacije može biti imenovana osoba, koja pored uvjeta 
predviđenih zakonom, ispunjava i sljedeće uvjete: 
• da ima najmanje zvanje višeg košarkaškog trenera 
• da ima zapažene rezultate u radu s vrhunskim momčadima 
• da govori jedan od službenih jezika FIBA-e. 

 

Članak 36.  
Izbornik muške seniorske reprezentacije može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na 
koje je imenovan: 
• ako zbog neučinkovitosti ostvarenja plana i programa rada izostanu zadovoljavajući 

rezultati 
• zbog nepodnošenja pismenog izvješća po završetku pojedine akcije ili na zahtjev 

Stručnog savjeta 
• ako svojim djelovanjem narušava ugled hrvatske košarke, Hrvatskog košarkaškog 

saveza, a posebice ugled Republike Hrvatske 
• zbog razloga predviđenih zakonom ili ugovorom između trenera izbornika i Hrvatskog 

košarkaškog saveza. 

 
Članak 37.  

U slučaju razrješenja dužnosti izbornika zbog ostavke ili drugog razloga, Upravni odbor 
Hrvatskog košarkaškog saveza na prijedlog Stručnog savjeta, imenuje vršitelja dužnosti ili 
drugog izbornika muške seniorske reprezentacije. 
 
 
VI. STRUČNI STOŽERI DRŽAVNIH REPREZENTACIJA 

 
Članak 38.  

Uz izbornika odnosno glavnog trenera pojedine državne reprezentacije iz članka 4. ovog 
pravilnika, formira se stručni stožer, u koji ulaze jedan ili više trenera, liječnik i fizioterapeut. 

Izbornik odnosno glavni trener pojedine državne reprezentacije može zatražiti od Hrvatskog 
košarkaškog saveza da mu osigura stručnog suradnika-trenera radi prikupljanja podataka o 
suparničkim ekipama i pojedinim igračima (skautiranje). 
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Članak 39.  
Izbornika odnosno glavnog trenera pojedinih reprezentacija bira Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza, dok ostale članove stručnog stožera pojedine reprezentacije određuje 
Ured državnih reprezentacija i Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Članak 40.  
Treneri i fizioterapeuti reprezentacije sudjeluju u radu s reprezentacijom od trenutka okupljanja 
do kraja pojedine akcije ili natjecanja. 

Liječnici reprezentacija sudjeluju u radu s reprezentacijom početkom natjecanja ili po potrebi, 
a s muškom seniorskom reprezentacijom sudjeluje od trenutka okupljanja ekipe za određenu 
akciju odnosno natjecanje. 

Liječnici i fizioterapeuti reprezentacije surađuju s klupskim liječnicima i fizioterapeutima, vrše 
uvid u zdravstveno stanje i predlažu zdravstveni tretman reprezentativaca te vode evidenciju 
zdravstvenog stanja reprezentativaca (zdravstvena evidencija). 

Članak 41.  
Izbornik, glavni trener ili član stručnog stožera koji sudjelujući u radu s reprezentacijom svojim 
postupcima u radu s reprezentacijom nanese štetu ugledu Hrvatskog košarkaškog saveza ili 
košarci, može se osim vremenske kazne zabrane obnašanja dužnosti do jedne godine kazniti i 
novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna. 

Protiv izbornika, glavnog trenera ili člana stručnog stožera pojedine reprezentacije Upravni 
odbor Hrvatskog košarkaškog saveze podnosi stegovnu prijavu za nanošenje štete ugledu 
Hrvatskog košarkaškog saveza ili košarke. 

Članak 42.  
Izbornicima odnosno glavnim trenerima i članovima stručnog stožera pripadaju naknade za 
putne troškove, troškove boravka, te dnevne naknade (džeparac) u visini utvrđenoj odlukom 
Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
 
VII. DELEGACIJA HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA I VOĐA PUTA 
 

Članak 43.  
Za pojedina natjecanja (europsko prvenstvo, olimpijske igre ili pojedinačnu akciju) Upravni 
odbor Hrvatskog košarkaškog saveza može oformiti delegaciju koja predstavlja Hrvatski 
košarkaški savez prema drugim nacionalnim savezima, FIBA-i ili drugim delegacijama. 

Članak 44.  
Za člana delegacije Upravni odbor može imenovati članove Sabora ili Upravnog odbora 
Hrvatskog košarkaškog saveza, košarkaške radnike, košarkaške stručnjake raznih profila te 
druge osobe koje mogu pridonijeti ugledu i probitku Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Članak 45.  
Za pojedine akcije ili natjecanja za koje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza nije 
imenovao delegaciju, vođu puta pojedine reprezentacije određuje Glavni tajnik Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 
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Vođa puta reprezentacije određuju se bez obzira da li reprezentacija igra u zemlji ili inozemstvu. 

Osim vođe puta Glavni tajnik može odrediti još jednu osobu u vodstvo puta kada to predstavlja 
probitak za Hrvatski košarkaški savez.  
 
 
VIII. OSIGURANJE ČLANOVA DRŽAVNIH REPREZENTACIJA 
 

Članak 46.  
Igrači, izbornici odnosno glavni treneri i ostali članovi stručnog stožera reprezentacija obvezni 
su posjedovati valjanu zdravstvenu iskaznicu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te 
europsku karticu zdravstvenog osiguranja. 

Igrače, izbornika odnosno glavnog trenera i članove stručnog stožera za vrijeme natjecanja 
pojedinih reprezentacija izvan zemalja Europske unije, Hrvatski košarkaški savez osigurava kod 
jednog od osiguravajućih društava od rizika ozljede ili nesreće. 

Ugovor o osiguranju osoba iz stavka 2. ovog članka zaključuje Glavni tajnik Hrvatskog 
košarkaškog saveza s najpovoljnijim osiguravateljem. 
 
 
IX. PONAŠANJE ČLANOVA DRŽAVNIH REPREZENTACIJA 

 
Članak 47.  

Kodeks ponašanja u državnim reprezentacijama čini prilog ovom pravilniku odnosno njegov 
sastavni dio, a njime se uređuju pitanja odgovornosti za stegu, odnos prema opremi, izvršavanja 
programa, ponašanje na pripremama, putovanjima i utakmicama, odnos prema vodstvu 
državne reprezentacije i rukovodstvu Hrvatskog košarkaškog saveza, te pitanje odgovornosti za 
izjave i intervjue u pisanom ili usmenom obliku. 

Članak 48.  
Za povrede Kodeksa ponašanja u državnim reprezentacijama u pravilu se ne vodi stegovni 
postupak, nego se izriču mandatne novčane kazne. 

Iznimno, kada se radi o najtežim oblicima povreda Kodeksa ponašanja u državnim 
reprezentacijama, Upravni odbor može podnijeti stegovnu prijavu Stegovnom sudu Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 

Na izrečenu mandatnu kaznu nije dopuštena žalba. 

Plaćanje izrečene novčane kazne izvršava Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza putem 
povjerenika za natjecanje ili na drugi pogodan način. 

Ako se izrečena novčana kazna ne naplati u roku od petnaest dana od dana izdanog priopćenja 
o kažnjavnju, kažnjeni se suspendira do podmirenja kazne i to bez vođenja posebnog postupka. 

Članak 49.  
Igrači državnih reprezentacija koji prvi put pristupaju pripremama reprezentacije potpisuju 
izjavu da će raditi i pridržavati se verificiranog izbornikovog programa rada. 
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Igrači i članovi stručnog stožera reprezentacija svojim pristupanjem reprezentaciji daju svoju 
suglasnost da budu snimani i fotografirani za vrijeme reprezentativnih priprema i natjecanja te 
da se njihove fotografije i audio/vizualne snimke koriste u svrhu promocije i popularizacije 
hrvatske košarke, čime Hrvatski košarkaški savez stječe dobrovoljno, besplatno, neekskluzivno 
i neograničeno pravo na korištenje istog isključivo u gore navedene svrhe. 
 
 

X. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 50.  
Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku njegova donošenja. 

Tumačenje ovog pravilnika daje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Članak 51.  
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

Članak 52.  
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o državnim reprezentacijama od 
16. travnja 2013. (broj:107/13-2) koji je bio na snazi. 
 
 
 
Zagreb, 10. rujna 2019. 
Broj:305/19-9 
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