Komisija za propise Izvršnog odbora je temeljem članka 50. Pravilnika o radu
Izvršnog odbora HNS i njegovih utvrdila pročišćeni tekst Pravilnika o registraciji
klubova i igrača.
PRAVILNIK
O REGISTRACIJI KLUBOVA I IGRAČA
(Pravilnik o registraciji klubova i igrača objavljen je u Glasnik 24/07 – pročišćeni tekst ,
11/08, 23/08., 09/09, 15/09-pročišćeni tekst ,09/10 , 15/11, 25/11, 45/11, 56/11, 8/12, 28/13 i
23/14))

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1.
Ovim se Pravilnikom uređuje postupak registracija klubova, ženskih
nogometnih klubova, malonogometnih klubova, rekreacijskih nogometnih
klubova, klubova nogometa na pijesku i igrača svih izrasta, postupak promjene
kluba, utvrđuju prijelazni rokovi i stjecanje prava nastupa, obveza i način
objavljivanja registracija i preregistracija, vrste pravnih lijekova, te postupak
postupak povodom uloženih pravnih lijekova. Pravilnikom se utvrđuje i način
vođenja registra igrača, a osobito igrača koji zaključuju ugovor s klubom.
2. U smislu ovog Pravilnika, ako nije nešto drugo određeno, pojam igrač odnosi se
na igrače oba spola.
Pojam rekreacijski nogometni klub uključuje i veteranski nogometni klub. Zbog
jasnoće, kada se radi isključivo o veteranskom nogometu, koristit će se pojam
veteranski nogometni klub.
3. Pravilnik o registraciji sadržava odredbe koje su obvezne za sve organizacije
Hrvatskog nogometnog saveza.
4. Nogometni savezi županija, odnosno ovlaštena nogometna središta registriraju
klubove, te igrače svih uzrasta. Registracija se provodi na osnovama utvrđenim
ovim Pravilnikom.
5.Iznimno, nogometni savezi županija, odnosno ovlaštena nogometna središta
mogu svojim pravilnikom regulirati pojedina pitanja u vezi s registracijom, s tim
što takve odredbe ne mogu biti suprotne temeljnim odredbama ovog Pravilnika.
Članak 2.
1. Odredbe o registraciji propisuju uvjete i postupak registracije, te pravo nastupanja
igrača na utakmicama.

2. Registracije se provode na jedinstvenim obrascima i uputi za vođenje evidencije
registriranih klubova i igrača i to odvojeno:
- nogometnih klubova;
- malonogometnih klubova;
- ženskih nogometni klubova;
- rekreativnih nogometnih klubova,
- klubova nogometa na pijesku.
Obrasce i uputu donosi Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem
tekstu: Izvršni odbor).
Članak 3.
Temeljni pravilnik o prijavljivanju i registraciji rekreacijskih klubova donosi Hrvatski
nogometni savez (u daljnjem tekstu: HNS). Na osnovi ovog Pravilnika nogometni
savezi županija, odnosno ovlaštena nogometna središta, koji dobiju dopuštenje od
HNS, donose svoje pravilnike o prijavljivanju i registraciji rekreativnih klubova i
njihovih članova.

I.

PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA KLUBOVA
Članak 4.

1. Da bi rekreacijski nogometni klub (RNK), ženski nogometni klub (ŽNK),
malonogometni klub (MNK), klub nogometa na pijesku (KNP) i klub (NK) postao
članom HNS, potrebno je da ispuni ove uvjete:
1) da podnese nadležnom nogometnom savezu županije, odnosno
ovlaštenom nogometnom središtu (u daljnjem tekstu: ŽNS), molbu za prijem u
članstvo u kojoj se obvezuje da će raditi po statutu, pravilnicima i odlukama HNS i
njegovih organizacija i organa,
2) da podnese rješenje o upisu u Registar udruga ili odluku o upisu u
sudski registar trgovačkog suda , te rješenje o upisu u Registar športskih djelatnosti,
3) da podnese zapisnik o osnivačkoj skupštini i posebno da predoči popis
članova tijela upravljanja,
4) da priloži prijepis Statuta,
5) da uplati upisninu i članarinu čiju visinu određuje ŽNS,
6) da registrira najmanje 15 igrača, a malonogometni klub i klub
nogometa na pijesku 10 igrača,
7) da ima vlastito ili ugovorom osigurano igralište.
2. Statut kluba mora biti u skladu sa Statutom HNS i statutima njegovih organizacija.
ŽNS neće odobriti statut kluba ako je suprotan Statutu HNS i statutima njegovih
organizacija.
3. ŽNS neće registrirati klub ukoliko uzima ime kluba iz istog mjesta koji je već ranije
registriran pod tim imenom.
4. Klub se registrira pod određenim imenom. Moguća je promjena imena kluba.

5. Za promjenu naziva potrebno je predočiti ove dokaze:
1) podnijeti zahtjev nadležnom ŽNS, sve kao i u točci 1) stavak 1. ovog
članka,
2) dokaz opisan u točci 2) stavak 1. ovog članka,
3) dokaz - zapisnik sa skupštine na kojoj je usvojena promjena imena,
4) dokaz - prijepis statuta s promijenjenim imenom,
5) dokaz o uplati upisnine i članarine vezane uz promijenjeno ime kluba, a
čiju visinu određuje ŽNS.
6. Iznimno, može se privremeno registrirati novo ime kluba, na razdoblje od mjesec
dana, ukoliko klub ne dostavi svu potrebnu dokumentaciju iz stavka 5. ovog članka, a
to je opravdano zbog potreba natjecanja. Kada klub dostavi svu dokumentaciju,
privremena registracija postaje trajna. Za vrijeme dok traje privremena registracija
novog imena igrači mogu nastupati sa sportskim iskaznicama na kojima se nalazi
staro ime.
7. Odluka o promjeni imena kluba obvezno se objavljuje u službenom glasilu
nadležnog organa.
8. Registrirani klub za vrijeme određeno ugovorom sa sponzorom uz ime kluba može
nositi i ime pokrovitelja. U tom slučaju ime pokrovitelja uz ime kluba prijavit će se
nadležnom organu koji vodi natjecanje, a dopuna imena neće se posebno registrirati
po odredbama ovog Pravilnika.
9. Klubovi se mogu spajati iz istog županijskog saveza pod uvjetima utvrđenim
Pravilnikom. Ako jedan od klubova u spajanju zadržava ime, mora se objaviti
prestanak rada drugog kluba, a u slučaju da se spajanjem kluba uzima novo ime
zajedničkog kluba, dužni su prijaviti registraciju novog kluba i prestanak djelovanja
klubova u spajanju.
10. Klub je dužan u roku 8 dana od dana održane Skupštine klubova, nadležnom
organu za registraciju prijaviti ime pod kojim će djelovati, kao i popis igrača koji
prilikom spajanja klubova ostaju registrirani igrači spojenog kluba.
Članak 5.
Izvršni odbor HNS može posebnom odlukom urediti da se na poseban način uređuju
pojedina pitanja vezana uz registraciju klubova, te igrača, koja se odnose na primjenu
odredbi FIFA
Članak 6.
1.
Klub postaje članom ŽNS i, neizravno, HNS, konačnom odlukom ŽNS ili
njegovog nogometnog središta o registraciji kluba.

2. ŽNS je obvezan objaviti svaku registraciju novoosnovanog kluba i igrača u svom
službenom glasilu i službenom glasilu HNS u roku od 15 dana po njegovom primitku.
3. Nakon objavljene registracije u prijelaznom roku klub je obvezan uključiti se u
prvo sljedeće službeno natjecanje.
Članak 7.
1. Klub prestaje biti članom ŽNS i HNS odlukom o brisanju iz članstva, na vlastiti
zahtjev ili odlukom drugih organa.
2. Odluku iz prethodnog stavka donosi izvršni organ ŽNS odnosno organ kojeg ovaj
opunomoći i ta se odluka obvezno objavljuje u Službenom glasilu ŽNS i HNS .
3. Ukoliko klub odustane od službenog natjecanja s nekom od momčadi ili sa svima,
obvezan je to javiti organu koji vodi natjecanja u roku od osam dana od dana
donošenja takve odluke. Organ koji vodi natjecanje će odluku o odustanku objaviti u
službenom glasilu ŽNS-a i HNS-a.

II.

PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA IGRAČA

Opći uvjeti
Članak 8.
1. Svaki igrač koji je napunio šest godina života može se prijaviti i registrirati za klub
kao igrač, a pod uvjetima iz ovog Pravilnika.
2. Igrači nemateri mogu biti registrirani samo tijekom jednog od dva prijelazna roka.
Iznimno, igrači neamateri kojima je ugovor istekao prije završetka prijelaznog roka i
s novim klubom zaključuju ugovor o profesionalnom igranju ili im je ugovor raskinut
na štetu kluba odlukom tijela FIFA-e ili nacionalnog nogometnog saveza nadležnog
za rješavanje sporova između igrača i klubova, mogu se registrirati izvan prijelaznog
roka.
3. Igrači amateri koji se natječu u isključivo amaterskim ligama i igrači amateri koji u
natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina,
mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od 28.
veljače do 15. lipnja.
4. Igrači mogu biti registrirani za najviše tri kluba tijekom razdoblja od 01. srpnja do
30. lipnja sljedeće godine, a tijekom ovog razdoblja igrač ima pravo nastupa u
službenim utakmicama samo za dva kluba.
Pod nastupom se za potrebe ovog stavka smatraju i utakmice na kojima igrač izdržava
automatsku kaznu zabrane igranja zbog dobivenih opomena ili kaznu zabrane igranja.
5. Igrači koji se registriraju prvi puta u nogometnoj organizaciji (prva registracija)
mogu to učiniti tijekom cijele godine.

6. Igrač može biti registriran samo za jedan klub istog oblika natjecanja.
Igrač može biti istodobno registriran za dva kluba pod uvjetom da je jedna registracija
za nogometni klub, a druga za malonogometni klub. Nogometni i malonogometni
klub mogu pripadati različitim nacionalnim nogometnim savezima. Igrači s ugovorom
mogu se registrirati za klub drugog oblika nogometnih natjecanja samo ukoliko imaju
pisanu suglasnost kluba s kojim imaju zaključen ugovor. Ako igrač koji je registriran
kao amater u oba oblika nogometnog natjecanja naknadno s jednim od tih klubova
zaključi ugovor, treba dobiti od tog kluba pisanu suglasnost u odnosu na postojeću
registraciju za klub drugog oblika natjecanja. Ukoliko klub ne izda ovu suglasnost, taj
klub ima pravo tražiti poništenje igračeve registracije za klub drugog oblika
natjecanja.
7. Pod uvjetima iz ovog Pravilnika klub I. i II. HNL može ustupiti svojeg igrača
neamatera klubu I., II., III. ili IV. HNL, klub I. HMNL može ustupiti svojeg igrača
neamatera klubu II. HMNL, a klub I. HNLŽ može ustupiti svoju igračicu klubu II.
HNLŽ.
8. Igračice mogu biti registrirane za ženski nogometni klub. Igračice mogu biti
registrirane za nogometni ili malonogometni klub ako taj klub ima žensku ekipu koja
sudjeluje u natjecanju ženskog nogometa.
Igrači ne mogu biti registrirani za ženski nogometni klub.
Registracija igrača veterana
Članak 8a
1. Kao nogometni veteran može se registrirati svaki igrač koji navršava tridesetitri
(33) godine života u tekućoj natjecateljskoj godini u kojoj se registrira.
2. Registar igrača veterana vodi se odvojeno od registra igrača nogometa i malog
nogometa.
3. Igrač veteranskog nogometa ne može biti registriran istovremeno za neki drugi
nogometni klub ili ženski nogometni klub.
4. Igrači veterani mogu se prvi put za veteranski klub/momčad registrirati tijekom
cijele natjecateljske godine, te prelaziti iz kluba u klub tijekom cijele natjecateljske
godine, osim u razdoblju od 01. travnja do 15. lipnja.
5. Svi igrači koji se vode u registru igrača veteranskog nogometa ne mogu dobiti
brisovnicu iz tog registra u razdoblju od tri (3) mjeseca od dana upisa u taj registar.
Registracija igrača nogometa na pijesku
Članak 8b
1. Registar igrača nogometa na pijesku vodi se odvojeno od registra igrača nogometa i
malog nogometa.
2. Igrač nogometa na pijesku ne može biti registriran za neki drugi nogometni klub ili
ženski nogometni klub.

3. Igrači nogometa na pijesku mogu se za klub/momčad nogometa na pijesku
registrirati i prelaziti iz kluba u klub tijekom cijele natjecateljske godine.
Registar maloljetnih igrača koji su članovi nogometne škole ili akademije
8c
1. Nogometne škole, akademije i druge udruge ili trgovačka društva koja obavljaju
djelatnost nogometne obuke maloljetnika (dalje: nogometna škola), obvezne su
županijskom nogometnom savezu na čijem području imaju sjedište prijaviti sve
maloljetne igrače koje podučavaju i treniraju.
2. Klubovi koji imaju nogometnu školu koja je pravno, financijski ili de facto vezana
uz klub obvezni su županijskom nogometnom savezu na čijem području imaju sjedište
prijaviti sve maloljetne igrače koje podučavaju i treniraju, a koji nisu registrirani za
klub po odredbama ovog Pravilnika.
3. Registar maloljetnih igrača koji treniraju u nogometnim školama iz ovog članka
sadrži ime i prezime igrača, mjesto i datum rođenja, državljanstvo i naziv nogometne
škole.
4. Izvršni odbor HNS propisat će obrazac na kojoj nogometne škole trebaju
prijavljivati maloljetne igrače.
Organ za registraciju igrača
Članak 9.
1. Registraciju igrača obavlja nadležni organ ŽNS na čijem se području nalazi sjedište
kluba za koji se igrač registrira, i koji je obvezan registraciju objaviti.
2. Ako to odluči nadležni izvršni organ, organ nadležan za registraciju može
imenovati povjerenika za registraciju.
3. Izvršni odbor određuje koji će savezi registrirati igrače na području HNS, odnosno
koji ŽNS će dobiti punomoć za registracije.
Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača HNS
Članak 9a
Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača HNS obavlja poslove koji su joj
određeni ovim Pravilnikom, te:
- predlaže Izvršnom odboru HNS-a rokove za preregistraciju igrača na području HNSa,

- priprema materijale za objavu u službenom glasilu HNS-a, a odnosi se na
registraciju klubova i igrača,
- predlaže oblik i sadržaj obrazaca za registraciju, evidenciju, iskaznicu, istupnicu,
brisovnicu i ostalu dokumentaciju vezanu uz registraciju klubova i igrača.
Članak 9b
1. Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača HNS ima predsjednika i dva člana
koje imenuje Izvršni odbor.
2. Komisiju saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti član kojeg
ovlasti predsjednik Komisije. Predsjednik vodi sjednicu i potpisuje odluke Komisije.
Članak 10.
Nadležni organ za registraciju igrača odlučuje o zahtjevu za registraciju na svojim
sjednicama.
Članak 11.
1. Odluka o registraciji igrača i ugovora donosi se u roku od osam dana od dana
primitka zahtjeva i priloženih dokaza za registraciju.
2. Klub i organ za registraciju obvezni su pratiti objavljivanje, neobjavljivanje
registracije, ispraviti odnosno zatražiti ispravak nastale greške, te drugih propusta
prilikom objave u službenom glasilu.
3. Klub ne može snositi posljedice za propuste koje je učinio organ za registraciju ili
druga odgovorna osoba, ako je poduzeo sve potrebne postupke utvrđene ovim .
Pravilnikom pismenim putem u roku od 10 (deset) dana od izlaska službenog glasila u
kojem je trebala biti objavljena registracija.
4. Prilikom podnošenja pismenog zahtjeva za ispravak tehničkog propusta ili greške
koji se upućuju u ŽNS, klub je dužan kopiju dostaviti Komisiji za ovjeru registracija
klubova i igrača HNS-a ukoliko se radi o klubu koji podliježe objavi u glasilu HNS-a.
Članak 11a
Sve registracije klubova i igrača moraju se provesti putem elektronskog sustava
„Comet HNS“. Registracije koje se ne provedu putem sustava „Comet HNS“ ništave
su i neće se objaviti u glasilima ŽNS odnosno HNS.

III.

DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Članak 12.

1. Da bi se provela registracija igrača, klub je obvezan dostaviti potpuni zahtjev i
dokaze za registraciju, a koji sadrži:
a) za igrača koji se prvi puta prijavljuje:
1) zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju,
2) dva primjerka prijave uz vlastoručni potpis igrača i opunomoćenog člana kluba
pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba. Jedan primjerak prijave
mora imati nalijepljenu fotografiju igrača, ovjerenu pečatom kluba, obrazac iskaznice
s fotografijom koja je ovjerena pečatom kluba. Igrač mora biti fotografiran u
športskom dresu. Fotografija mora odgovarati uzrastu za koji se igrač registrira,
izvod iz matične knjige rođenih ili domovnica, osobna iskaznica, putovnica (može
ovjerena fotokopija),
3) potvrdu o uplaćenoj pristojbi za registraciju,
4)igrači starosne dobi od 6 do 12 godina koji su strani državljani ili koji nemaju
mjesto prebivališta u Republici Hrvatskoj, a imaju hrvatsku domovnicu, mogu
umjesto pismenog odobrenja nadležnog organa HNS-a priložiti izjavu igrača uz potpis
roditelja ili staratelja kojom potvrđuju da je to prva registracija igrača u nogometnoj
organizaciji,
5) registracijsku putovnicu igrača u dva primjerka, od kojih se jedan vraća igraču, a
jedan zadržava organ za registracije,
b) za igrača koji prelazi iz kluba u klub:
1 )zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju,
2) dva primjerka prijave za registraciju uz potpis igrača i opunomoćenog člana kluba
pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba. Ako se mijenja ŽNS
potrebno je postupiti kako je opisano u stavku 1.a) točka 2) i 3) ovog članka,
3) istupnicu od dosadašnjeg kluba ili dokaz da ju je igrač tražio od kluba u
prijelaznom roku ili izvan ovog roka u posebnim slučajevima,
4) brisovnicu ili potvrdu da nije preregistriran ukoliko igrač mijenja područje saveza
nadležnog za registraciju igrača, ili dokaz da ju je tražio od nadležnog organa, shodno
odredbi opisanoj u stavku 1.b) točka 3)ovog članka,
5) iskaznicu - postojeću ili novu - ukoliko igrač mijenja područje nadležnog organa za
registraciju,
6) dokaz o prestanku važnosti ugovora ukoliko ga je igrač imao s dosadašnjim
klubom, kao i novi ugovor s klubom u koji igrač prelazi, ukoliko je takav ugovor
zaključen,
7) dokaz o raskidu ugovora sporazumom ili krivnjom kluba, ukoliko igrač na osnovi
toga ima pravo pristupiti drugom klubu,
8) pisanu suglasnost HNS, odnosno nadležnog organa HNS, ako je riječ o igraču koji
dolazi iz iznozemstva ili se vraća iz njega,
9) dva primjerka registracijske putovnice igrača,
10) Potvrdu o uplaćenoj pristojbi za ovaj način registracije.
c) za igrača koji se ustupa:

1) zahtjev kluba za registraciju igrača s popisom dokumenata koji se prilažu za
registraciju,
2) dva primjerka prijave za registraciju igrača uz potpise igrača i opunomoćenika
kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba. Ako je igrač iz
drugog ŽNS, prilaže se jedna prijava s ovjerenom fotografijom. Fotografija mora
odgovarati uzrastu za koji se igrač registrira,
3) pismeni sporazum kluba i igrača koji se ustupa, s obveznom naznakom za koje se
to razdoblje čini,
4) postojeću športsku iskaznicu, a novu sportsku iskaznicu, ako dolazi s područja
drugog saveza,
5) potvrdu o uplaćenoj pristojbi za ovaj način registracije
6) dva primjerka registracijske putovnice igrača,
d) uz ugovor obvezno se prilaže za igrača stranog državljanina pored
naprijed navedenih i druge dokumente propisane člankom 46. ovog Pravilnika.
e) u obrazac prijave za registraciju igrača u rubriku NAPOMENA
obvezno se upisuje da li je igrač registriran u drugom obliku nogometnog natjecanja
(nogometu ili malom nogometu), za koji klub, pod kojim registarskim brojem i u
kojem županijskom nogometnom savezu ili nogometnom središtu.
2. Kad je podnijeti zahtjev neuredan ili nepotpun, nadležni organ za registraciju igrača
upozorit će podnosioca zahtjeva i odrediti mu rok za otklanjanje nedostataka. Takvo
upozorenje, između dvije sjednice organa, može dati tajnik, odnosno tajništvo ŽNS.
Ovaj rok ne može biti duži od osam dana. Ako se u tom roku ne otklone nedostaci,
smatrat će se da se odustalo od zahtjeva i registracija se neće provesti niti objaviti.
Članak 13.
1. Pristupanje klubu u cilju registracije obavlja se isključivo potpisivanjem prijave za
registraciju.
2. Igrač je obvezan točno odgovoriti na sva pitanja iz prijave i to potvrditi
vlastoručnim potpisom.
3. Opunomoćeni predstavnik kluba je obvezan da u prijavi za registraciju upiše točne
podatke i vlastoručnim potpisom i pečatom kluba potvrdi da je igrač vlastoručno i
određenog dana potpisao prijavu za registraciju. Naročito je obvezan za unošenje
podataka iz članka 12. stavak 1. točka e.
4. Za davanje netočnih podataka, igrač i klub, ukoliko se utvrdi da je za njih znao ili je
mogao znati, pozivaju se na odgovornost po odredbama Disciplinskog pravilnika
HNS, a u odnosu na registraciju, postupa se po odredbama ovog Pravilnika.
Članak 14.
1. Igrač ne može odustati od prijave za registraciju ni potpisati novu prijavu za drugi
klub, ukoliko je prijavu potpisao u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

2. Izuzetno od odredaba iz prethodnog stavka, ako klub za koji je igrač potpisao
prijavu ne podnese materijal za registraciju nadležnom organu u roku od osam dana
od dana potpisivanja prijave, igrač može potpisati novu prijavu za drugi klub.
3. Igrač, koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pismenim putem zatražiti
istupnicu samo u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja, ukoliko ne postoje smetnje
predviđene ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS

Istupnica
Članak 15.
1. Registrirani igrač koji želi promijeniti klub, treba zatražiti istupnicu koju mu je klub
dužan izdati ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom.
2. Klubu se upućuje pismeni zahtjev u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i to
preporučenom pošiljkom ili neposredno, uz pisanu ovjeru kluba o primitku takvog
zahtjeva.
3. Važnost istupnice traje do posljednjeg dana prvog narednog prijelaznog roka.
4. Registracija igrača za drugi klub ne može se obaviti bez istupnice, osim u
slučajevima koji su posebno određeni ovim Pravilnikom.
5. Nakon izdavanja istupnice, klub ne može osporavati pravovaljanost istupnice.
6. Klub je obvezan u potpunosti ispuniti sve podatke navedene u istupnici. Protiv
kluba i odgovorne osobe koji ne postupe prema ovoj odredbi pokrenuti će se
disciplinski postupak.
7. Ništava je istupnica za koju se utvrdi da u trenutku izdavanja nije bio upisan datum
izdvanja, niti ime i prezime igrača za kojeg se izdaje istupnica.
8. Ukoliko igrač nastupi za klub nakon datuma na izdanoj istupnici ili datuma kada je
istu zatražio od kluba (recipis), istupnica, odnosno recipis postaju nevažeći. Ako
istekne rok valjanosti istupnice , igrač se može registrirati uz pismenu izjavu kojom
potvrđuje da od dana izdavanja istupnice nije bio registriran za niti jedan klub.
Iskaznica
Članak 16.
1. Svaki registrirani igrač ima športsku iskaznicu koju izdaje nadležni organ za
registraciju igrača.
2. Ako igrač mijenja klub, dosadašnji klub je obvezan izdati iskaznicu. Ako to ne
učini, poziva se na disciplinsku odgovornost po odredbama Disciplinskog pravilnika

HNS, a klub za koji se igrač prijavljuje dostavlja organu nadležnom za registraciju
obrazac iskaznice koja se smatra duplikatom.
3. Ako se iskaznica izgubi ili postane neupotrebljiva, klub je dužan izvaditi duplikat.
Duplikat iskaznice izdaje organ za registraciju, a u vremenu između dviju sjednica,
tajništvo ŽNS. Duplikat izdat na takav način obvezno se ovjerava na prvoj slijedećoj
sjednici organa za registraciju.
4. Izdavanje duplikata iskaznice obvezno se objavljuje u službenom glasilu ŽNS, a za
klubove i igrače čije se registracije objavljuju u službenom glasilu HNS-a.

Brisovnica
Članak 17.
1. Prilikom prelaska igrača u klub koji se nalazi na području drugog organa za
registraciju, igrač je obvezan pismeno tražiti potvrdu o brisanju iz popisa
evidencije registriranih igrača ili potvrdu da nije preregistriran.
2. Molba se upućuje na način propisan za traženje istupnice, s tim što je igrač
obvezan označiti sve podatke koji su predviđeni za brisovnicu.
3. Nadležni organ za registraciju, odnosno tajništvo saveza između dviju sjednica
organa za registraciju, dužan je odmah izdati potvrdu o brisanju ili obavijestiti
podnosioce zahtjeva da postoje smetnje za njeno izdavanje i to u slijedećim
slučajevima:
a) ako je pismeni zahtjev podnijet u prijelaznom roku.
b) ako je pismeni zahtjev podnijet izvan prelaznog roka, a uz molbu je
piložena istupnica ili recipis kojim se dokazuje traženje istupnice u ljetnom
prijelaznom roku..
4. Ako savez nadležan za registraciju ne izda potvrdu o brisanju na osnovi
podnijetog zahtjeva ili ne obavijesti podnosioca o razlozima neizdavanja
brisovnice u roku od osam dana, smatrat će se da je igrača brisao iz popisa svojih
igrača i da ne postoje nikakve smetnje za prelazak igrača u novi klub.
5. Podnositelj zahtjeva za izdavanje potvrde o brisanju je obvezan da na zahtjev za
izdavanje potvrde nadležnom savezu, uplati pristojbu čiju visinu određuje
nadležni organ saveza. Ukoliko Izvršni odbor HNS-a nije odredio jedinstveni
iznos pristojbe za izdavanje brisovnice, a podnosilac zahtjeva uplati manji iznos
od određenog, nadležni organ saveza je dužan izdati brisovnicu i zatražiti doplatu
razlike koji je podnosilac zahtjeva dužan uplatiti u roku od 15 dana.
6. Nadležni organ ŽNS je obvezan objaviti u vremenu od 15. svibnja do 01. lipnja
svake godine u Službenom glasilu ŽNS i HNS svoj broj žiro-računa i iznos
pristojbi za slijedeću natjecateljsku godinu. Ako se pristojbe ne mijenjaju, mora se
objaviti odluka da se ne mijenjaju.

7. Izvršni odbor HNS-a može donijeti do 15. svibnja odluku o jedinstvenom iznosu
pristojbi za brisovnice na području Republike Hrvatske za slijedeću natjecateljsku
godinu.
Članak 18.
Brisanje iz evidencije registriranih igrača saveza obavlja organ nadležan za
registraciju, a između dviju sjednica ovog organa, tajništvo saveza odnosno tajnik
saveza. Brisanje obavljeno na ovakav način mora se ovjeriti na prvoj slijedećoj
sjednici organa nadležnog za registraciju u sljedećim slučajevima:
a) na zahtjev igrača uz prilog istupnice ili dokaza da ju je igrač pismeno
zatražio od dosadašnjeg kluba u vrijeme ljetnog prijelaznog roka,
b) na zahtjev kluba za koji je igrač bio registriran u slučaju prestanka
članstva u tom klubu,
c) na zahtjev kluba za koji se igrač prijavljuje ukoliko ima istupnicu ili ju
je zatražio u ljetnom prijelaznom roku, ili je dobio raskid ugovora odlukom
Arbitražnog suda HNS-a,
d) na zahtjev igrača kad se prestaje aktivno baviti nogometom, s tim da
zahtjev podnese u vrijeme ljetnog prijelaznog roka, a izvan njega uz suglasnost kluba.
Putovnica igrača
Članak 19.
Putovnica igrača je dokument koji sadrži podatke o nogometnoj karijeri svakog igrača
kronološkim redom od njegove 12 (dvanaeste) godine života, a koji obavezno
popunjava i ovjerava ŽNS ovlašten za registraciju i dostavlja je klubu za kojeg se
igrač registrira.

IV.

PROMJENA KLUBA

Pravo na promjenu kluba
Članak 20.
1. Igrač s istupnicom ima pravo promijeniti klub u oba prijelazna roka, a bez
istupnice samo u ljetnom prijelaznom roku, pod uvjetom da raspolaže
dokumentacijom iz članka 12. ovog Pravilnika. Igrači amateri s istupnicom imaju
pravo promijeniti klub i izvan prijelaznog roka, sukladno odredbi članka 8. stavka
3. ovog Pravilnika.
2. Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, igrači neamateri čiji je ugovor s
klubom istekao prije završetka zimskog prijelaznog roka imaju pravo u zimskom
prijelaznom roku promijeniti klub i bez istupnice, pod uvjetom da s budućim
klubom zaključe ugovor. U takvom slučaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe
članka 22. ovog Pravilnika.

3. Klub je obvezan da na pismeni zahtjev igrača, koji ispunjava uvjete, izda istupnicu
i iskaznicu odmah po primitku zahtjeva, a najkasnije u roku od tri dana.
4. Ukoliko klub neopravdano ne izda istupnicu u roku od tri dana, bit će pokrenut
postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, od strane nadležnog
organa ŽNS –a.

Postupak za promjenu kluba u prijelaznom roku
Članak 21.
Ako igrač želi promijeniti klub obvezan je u prijelaznom roku uputiti svome klubu
pismeni zahtjev za izdavanje istupnice i iskaznice i to preporučenim pismom ili
neposredno, uz pismenu ovjeru kluba o primitku toga zahtjeva.
Registracija bez istupnice i brisovnice
Članak 22.
Registracija igrača koji je u ljetnom prijelaznom roku postupio u skladu s odredbama
iz prethodnog članka, a nije dobio istupnicu koju mu klub na osnovi odredaba ovog
Pravilnika nije mogao uskratiti, obavit će se i bez istupnice uz podnošenje ostalih
dokumenata predviđenih u članku 12. ovog Pravilnika, a pod uvjetom da novi klub
umjesto istupnice dostavi kopiju zahtjeva kojim je igrač tražio istupnicu s dokazom da
je zahtjev dostavljen klubu, a ukoliko mijenja i područje saveza i potvrdu o brisanju iz
evidencije registriranih igrača odnosno kopiju zahtjeva s dokazom da je potvrdu tražio
po odredbama ovog Pravilnika i uplatio odgovarajuću pristojbu za izdavanje
brisovnice.
Posebni uvjeti za igrače juniore, kadete i pionire
Članak 23.
1. Savezi nadležni za registraciju igrača, ako ih za to opunomoći HNS, mogu
propisati i drugačije uvjete od onih propisanih ovim Pravilnikom za registraciju
igrača juniora, kadeta i pionira, s tim da u višem stupnju natjecanja mogu nastupati
samo oni igrači koji ispunjavaju uvjete predviđene propozicijama odnosnog
natjecanja.
2. Ukoliko ti igrači prelaze iz kluba u klub koji su s različitih područja ŽNS, njihova
se registracija obavlja isključivo po odredbama ovog Pravilnika.
3. Igrači mlađih uzrasta koji se registriraju u skladu s odredbama iz stavka 1. ovog
članka, stječu pravo nastupa na utakmicama momčadi mlađih uzrasta, na način
predviđen tim propisima, a pravo nastupa na utakmicama seniorskih momčadi, u
skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Odustajanje od promjene kluba
Članak 24.
1. Igrač koji je dobio istupnicu od svojeg kluba, pa uz suglasnost kluba za koji je
potpisao prijavu odustane od prijave prije nego što je ta registracija objavljena, može
se vratiti u stari klub i steći pravo nastupanja od trenutka kad nadležni organ za
registraciju igrača utvrdi odustajanje od prijave za drugi klub i kao pravo nastupanja
upiše u iskaznicu igrača datum kad je to odlučeno.
2. Za provođenje ove odluke klub dostavlja iskaznicu, pismenu izjavu igrača kojom
potvrđuje da odustaje od prijave za drugi klub i pismenu potvrdu kluba za koji je igrač
potpisao prijavu, da je suglasan s izjavom igrača.
Članak 25.
1. Igrač koji je po odredbama ovog Pravilnika brisan iz evidencije registriranih igrača,
ukoliko odustane od namjere da se prijavi za drugi klub, može se vratiti u stari klub,
odnosno prijaviti za drugi klub.
2. Ukoliko istekne valjanost istupnice igrač je dužan uz brisovnicu priložiti izjavu
kojom potvrđuje da od dana brisanja iz registra nije bio registriran ni za jedan klub.

Zaštićeni klubovi
Članak 26.
Klub nižeg stupnja natjecanja koji prelazi u II HNL nije obvezan u tom ljetnom
prijelaznom roku izdati istupnicu i iskaznicu igračima s najmanje 17 godina života,
osim igračima iz članka 27. ovog Pravilnika.
Zaštićeni igrači
Članak 27.
1. Klub je obvezan na pisani zahtjev igrača, tijekom cijele godine, uključujući i igrače
sa zaključenim ugovorom, raskinuti ugovor i izdati istupnicu odmah nakon primitka
zahtjeva ako je klub odustao od službenog natjecanja u tekućoj natjecateljskoj godini.
Klub nije obvezan izdati istupnicu igraču koji ima pravo nastupa za bilo koju momčad
kluba koja se natječe u tekućoj natjecateljskoj godini.
2. Registracija igrača iz ovog članka može se obaviti tijekom cijele godine.

3. Ukoliko takav igrač unatoč opravdanom zahtjevu ne dobije istupnicu od kluba, za
postupak registracije odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 22. ovog Pravilnika.

Uplata pristojbi
Članak 28.
Za dobivanje potvrde o brisanju iz evidencije registriranih igrača, potvrde da igrač nije
preregistriran, kao i uz prigovor i žalbu na registraciju, odnosno zahtjev za zaštitu
pravilnika i arbitražu, dokaz o uplaćenoj pristojbi prilaže se uz ostale dokumente.

V.

PRIJELAZNI ROKOVI
Članak 29.

1. Prijelazni rokovi za igrače su: ljetni prijelazni rok i zimski prijelazni rok.
2. Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do 31. kolovoza svake godine, a zimski
prijelazni rok traje od 18. siječnja do 15. veljače svake godine. Ljetni prijelazni rok za
klubove malog nogometa traje od 15. srpnja do 30. rujna svake godine.
3. Za klubove koji nisu završili službena natjecanja HNS-a (kvalifikacije za popunu i
opstanak u ligama), i njihove igrače, ljetni prijelazni rok započinje prvog sljedećeg
dana po završetku tog natjecanja.
Članak 30.
1. Molba za registraciju igrača u prijelaznom roku zajedno s dokumentima iz članka
12. mora se podnijeti nadležnom organu za registraciju najkasnije posljednjeg dana
prelaznog roka. Registraciju je obvezno obaviti u roku od osam dana od predaje
dokumentacije. Nakon zaključenja prijelaznog roka u roku od 8 dana može se održati
samo jedna sjednica.
2. Ako organ za registraciju ne donese odluku u roku iz stavka 1. ovog članka,
zainteresirani igrač i klub mogu uložiti prigovor.

VI.

OBJAVLJIVANJE REGISTRACIJA
Članak 31.

1. Svaka registracija igrača mora se objaviti.
2. Rok za stjecanje prava nastupanja igrača počinje teći od dana objave registracije u
nadležnom Službenom glasilu ŽNS, odnosno ŽNS i HNS.

3. Tekst za objavu i svi materijali koji se ovjeravaju i objavljuju prema članku 32.
Pravilnika u glasilu HNS-a, obvezno se moraju dostaviti u roku od 8 dana od dana
održane sjednice nadležnog organa za registraciju ŽNS. Protiv ŽNS i odgovornog
djelatnika koji se ne pridržavaju navedenog roka, bit će pokrenut disciplinski
postupak.
4. Savez koji obavlja registraciju mora organizirati održavanje sjednice na način da
materijal koji se šalje na ovjeru i objavu u Službenom glasilu HNS, dođe na
vrijeme radi ovjere i objave
Članak 32.
1. Registracije svih igrača i ugovora klubova Prve, Druge i Treće hrvatske nogometne
lige, Prve ženske nogometne lige i Prve malonogometne lige, igrača koji dolaze iz
inozemstva ili se vraćaju iz njega, ustupljenih igrača iz klubova naprijed navedenih
liga, ili se ustupaju tim klubovima, kao i igrača registriranih temeljem čl. 12/a. toč. 6.
Pravilnika, obvezno se objavljuju u Službenom glasilu HNS-a. Odluka o brisanju
prethodno označenih igrača također će se objaviti u Službenom glasilu ŽNS i glasilu
HNS-a.
2. Izvršni odbor HNS-a može donijeti odluku o izmjeni odredaba iz prethodnog
stavka, vodeći računa o organizaciji i sustavu natjecanja.
3. Nadležni organ za registraciju igrača iz stavka 1. ovog članka obvezan je prilikom
prve objave registracije igrača dostaviti izvod iz zapisnika o registraciji igrača.
Prilikom slijedećih registracija, organ za registraciju obvezan je da, uz materijal za
objavljivanje, dostavi i dokaze iz članka 12. točka b/t 3,4,6,7,8,i 9., c/t 3, i, 6. i d/
najkasnije do ponedjeljka u 12 sati, izuzetno do utorka u 12 sati, ako se radi o
igračima koji se registriraju na osnovi međunarodne dozvole, za slijedeći broj glasila.
Redovni broj glasila HNS-a izlazi jednom tjedno i to svake srijede, a izvanredni
brojevi izlaze po potrebi, a na osnovu odluke Izvršnog odbora ili Komisije za ovjeru
registracija .
4. U slučaju neposrednog izlaska iz tiska glasila HNS-a, smatrat će se da su ispunjeni
uvjeti iz članka 31. ako se potvrdom o predaji preporučene pošiljke ili dokazom o
neposrednoj predaji u sjedištu HNS utvrdi da je odluka o registraciji igrača iz stavka
1. predata u roku koji je omogućavao primitak preporučene pošiljke u redakciji glasila
najkasnije do ponedjeljka u 12 sati, izuzetno do utorka u 12 sati, ako se radi o
igračima koji se registriraju na osnovi međunarodne dozvole. Način dostavljanja
ukupnog materijala za objavljivanje telefaksom određen je odredbom članka 69. ovog
Pravilnika.
5. Registracija koja ne bude objavljena, a uvidom u dokaze iz stavka 3. ovog članka se
utvrdi, da je materijal za objavu pravodobno upućen bit će objavljena u slijedećem
broju službenog glasila uz naznaku da vrijedi od dana kada je trebala biti objavljena.
Na isti način će se postupiti i za sve registracije koje tehničkom greškom nisu
objavljene, a ispunjavale su uvjete za objavu po Pravilniku.

6. Sve tehničke greške i drugi propusti prilikom objavljivanja u Službenom glasilu
moraju se ispraviti po službenoj dužnosti ili po zahtjevu. Zahtjev treba uputiti klub ili
ŽNS, a o navedenom posebno vodi brigu organ odgovoran za objavljivanje, kako bi se
već u idućem broju objavio ispravan tekst.
7. Dostavljanje materijala za objavljivanje registracija igrača (članak 55. ovog
Pravilnika), čije registracije ne podliježu ovjeri, objavljuju se na osnovu odluke
Izvršnog odbora o financiranju glasila HNS-a i standardnog teksta za objavljivanje
registracija.
8. Objavljivanje registracije igrača koji mijenja klub u ljetnom prijelaznom roku
obavlja se prema stupnju natjecanja kluba u slijedećoj natjecateljskoj godini, a u koji
igrač prelazi.
9. Izvršni organ je ovlašten da može mijenjati dan izlaženja službenog glasila ili sve
što je vezano uz primanja materijala za ovjeru i objavu registracija.
10. Organi za registraciju klubova i igrača i Komisija za ovjeru registracija Izvršnog
odbora HNS-a, obvezni su pratiti rokove, registrirati (ovjeriti), te izdati službeno
glasilo radi objave registracija igrača iz klubova koji se natječu u službenim UEFA
natjecanjima, a poštujući i zadnji dan utvrđenog roka za objavljivanje registracija.
Članak 33.
ŽNS utvrđuje način objavljivanja registracija igrača koji nisu obuhvaćeni odredbama
u članku 32. ovog Pravilnika. Način objavljivanja takvih registracija ne može biti
suprotan osnovnim odredbama ovog Pravilnika.

VII.

STJECANJE PRAVA NASTUPANJA
Članak 34.

1. Igrač stječe pravo nastupa na svim prvenstvenim i kup utakmicama danom objave
registracije u službenom glasilu, a na prijateljskim utakmicama danom registracije,
ako se registrira u vrijeme prijelaznog roka u sljedećim slučajevima:
1) ako se registira kao igrač koji nije preregistriran, osim
nepreregistriranih igrača amatera koji se natječu u isključivo amaterskim
ligama i nepreregistriranih igrača amatera koji u natjecateljskoj godini u
kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina, koji se mogu
registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od 01.
travnja do 15. lipnja.
2) ako se sa svim potrebnim dokumentima registrira za drugi klub, izuzev
u slučajevima članka 35. ovog Pravilnika,
3) ako se radi o registraciji igrača koji se nalazi pod kaznom zabrane
nastupanja u određenom vremenskom trajanju a koju je izrekao nadležni
disciplinski organ, rok za stjecanje prava nastupanja teće po isteku

vremenske kazne.
4) ako se radi o registraciji igrača koji se nalazi pod kaznom zabrane
nastupanja na određenom broju utakmicama, igrač se smatra
registriranim danom objave registracije u nadležnom službenom
glasilu, a pravo nastupa stječe po isteku kazne,
5) ako se registrira za novi klub kao igrač kluba koji je izvršio spajanje sa
drugim klubom i koji ga nije tom prilikom registrirao,
6) ako se igrač po odredbama članka 25. ovog Pravilnika prijavi za klub
kojem je pripadao kad je objavljeno brisanje ili ako se prijavi za drugi
klub, a da nije mijenjao klub od dana brisanja,
7) ako se registrira kao igrač kojem je sporazumno raskinut ugovor pa se
prijavi za drugi klub i ako nije u postupku reamaterizacije,
8) ako se radi o registraciji igrača nematera koji dolazi iz inozemstva i
igrača koji je bio registriran u HNS-u kao igrač neamater, a koji se želi
registrirati u amaterskom statusu, stječe pravo nastupa na svim javnim
utakmicama kao amater kada prođe vrijeme od 30 dana od dana kada
je igrač igrao svoju posljednju javnu utakmicu za klub u kojem je bio
registriran kao igrač neamater. takav igrač može potpisati ugovor i
steći status neamatera tek u slijedećem prijelaznom roku.
9) ako se registrira kao ustupljeni igrač,
10) ako se registrira igrač koji dolazi iz inozemstva, smatrat će se da je
prijelazni rok ispoštovan ako su klub i igrač HNS-u dostavili zahtjev za
odobrenje registracije tog igrača zaključno sa zadnjim danom prijelaznog
roka.
11) ako se igrač registrira temeljem privremene dozvole ili kao ustupljeni
igrač s međunarodnom potvrdom o transferu registracije. Ukoliko je
međunarodna dozvola o transferu izdana temeljem odredbi FIFA
Pravilnika o statusu i transferima igrača o ustupanju igrača neamatera,
prilikom objave registracije naznačuje se datum do kojeg je igrač
ustupljen drugom klubu. Prvim danom nakon tog datuma automatski
prestaje njegova registracija za taj klub. Nadležni ŽNS obvezan je
navedenog dana po službenoj dužnosti brisati igrača iz članstva, objaviti
to u službenom glasilu i brisovnicu dostaviti Uredu HNS-aMeđunarodnom odjelu, koji će izdati međunarodnu potvrdu savezu kluba
koji je igrača ustupio.
Ukoliko je odobrenje za registraciju izdano temeljem odredbi FIFA
Pravilnika o statusu i transferima igrača o privremenoj dozvoli, protekom
roka na koji je izdana privremena dozvola o transferu, ako nema
prigovora, na zahtjev kluba izdat će se odobrenje za stalnu registraciju.
12) ako se registrira kao igrač koji je bio ustupljen, a vraća se u klub koji
ga je ustupio nakon isteka ili raskida sporazuma o ustupanju.
2. Ustupljeni igrač stječe pravo nastupa za novi klub danom objave registracije u
Službenom glasilu HNS-a samo pod uvjetom da je pravo nastupa imao u klubu koji ga
ustupa, odnosno u novom klubu stječe pravo nastupa kada bi ga stekao u klubu koji ga
ustupa.

Članak 35.
1. Igrača stječe pravo nastupanja na prvenstvenim i kup utakmicama danom objave
registracije u službenom glasilu, a na prijateljskim utakmicama danom registracije ako
se registrira u sljedećim slučajevima:
1) ako se igrač prijavljuje i registrira prvi puta za klub u nogometnoj
organizaciji registrira se tijekom cijele godine.
2) ako se registrira kao igrač neamater kojem je raskinut ugovor odlukom
Arbitražnog suda HNS, tijela FIFA-e ili nacionalnog nogometnog
saveza nadležnog za rješavanje sporova između igrača i klubova i
zaključuje ugovor s novim klubom, registrira se tijekom cijele godine,
osim u razdoblju od 01. svibnja do početka ljetnog prijelaznog roka.
3) ako se registrira kao igrač neamater čiji je ugovor s bivšim klubom
istekao ili sporazumno raskinut prije završetka prijelaznog roka i koji
u prijelaznom roku nije pronašao klub, a s novim klubom zaključuje
ugovor o profesionalnom igranju ili ugovor o radu, registrira se
tijekom cijele godine, osim u razdoblju od 01. svibnja do početka
ljetnog prijelaznog roka.
4) ako se registira kao igrač kluba koji je odlukom nadležnog organa
brisan iz registra udruga ili drugog nadležnog organa, registrira se
tijekom cijele godine,
5) ako se registracija poništava za novi klub odlukom nadležnog organa,
igrač ostaje član dosadašnjeg kluba s pravom nastupanja koje je imao
u tom klubu, ako ima važeći ugovor i ukoliko igrač nije brisan u ŽNSu (NS), a ako je brisan tada se mora ponovno registrirati za bivši klub
ili drugi klub po članku 34. ovog Pravilnika u vrijeme prijelaznog
roka,
6) ako je registracija ispravljena odlukom nadležnog organa rok za
stjecanja prava nastupanja teče od prvobitno objavljene registracije,
7) ako je ugovor jednostrano raskinut od strane igrača, igrač stječe pravo
nastupanja danom koji odredi Arbitražni sud HNS-a ili nadležnog
tijela FIFA-e.
8) ako se registrira kao igrač amater za klub amaterskog stupnja
natjecanja.
9) ako se registrira kao igrač kluba koji je odustao od natjecanja.
2. Jednostrani raskid ugovor bez opravdanog razloga zabranjen je tijekom sezone.
Igrači druge momčadi profesionalnog kluba
Članak 35 a
Igrači druge momčadi profesionalnog kluba redovno su registrirani igrači svog kluba i
imaju pravo nastupa za seniorsku i juniorsku momčad tog kluba.
Način registracije i stjecanje prava nastupa za igrače koji nastupaju za drugu momčadi
profesionalnog kluba uređuje se sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Registar igrača neamatera
Članak 36.
1. Registrirani igrači klubova, koji zaključuju ugovor upisuju se u posebni registar
koji vodi nadležni savez za registraciju igrača i nadležni organ Udruženja klubova,
te Komisija za ovjeru registracija HNS.
2. Posebno se vodi registar igrača stranih državljana u Republici Hrvatskoj.
Ugovori
Članak 37.
1. Klubovi mogu s igračima zaključivati ugovore u skladu s odredbama Pravilnika o
statusu igrača.
2. Ugovori se zaključuju, registriraju i raskidaju u sjedištu nadležnog saveza za
registraciju igrača, a nakon ovjere, na koju se obvezno šalje u roku od osam (8) dana,
objavljuju se u Službenom glasilu ŽNS i HNS-a
3. Iznimno, ugovori se mogu zaključiti ili raskinuti i izvan saveza za registraciju
igrača, a pod uvjetom da se zaključuju i raskidaju u prisutnosti i uz ovjeru
opunomoćenog predstavnika nadležnog saveza.
4. Ugovor i sporazum o raskidu ugovora sastavljaju se u 5 (pet) primjeraka. Nakon
potpisivanja i ovjere ovlaštenih organa predaje se po jedan primjerak igraču, klubu,
nadležnom udruženju, savezu gdje je ugovor zaključen ili raskinut, a jedan zadržava
HNS.
5. Igrač kojem ugovor ističe 30. lipnja jedne godine ima pravo koristiti prijelazni rok u
toj godini.
6. Ako igrač, kojemu traje ugovor sa domaćim klubom, zaključi ugovor na određeno
vrijeme sa inozemnim klubom za vrijeme trajanja ugovora sa inozemnim klubom,
miruju prava i obveze igrača i domaćeg kluba, do isteka ugovora o transferu.
7. Igrač i domaći klub će posebnim ugovorom odrediti trajanje mirovanja njihovih
prava i obveza.
8. Po prestanku ugovora o transferu, prava i obveze igrača i domaćeg kluba,
nastavljaju se, prema odredbama iz ugovora, koji je mirovao.
9. Ako igrač odbije ponudu kluba za potpisivanje ugovora u skladu sa odredbama
Pravilnika o statusu igrača, klub je dužan u roku 8 dana od dana ponude izjavu igrača
o odbijanju potpisa ugovora, dostaviti nadležnom organu za registracije ŽNS (NS)
koji je obvezan zatražiti objavu u službenom glasilu HNS-a radi eventualne
osporavajuće registracije igrača.

10. Igrač koji ne prihvati ponudu kluba o potpisivanju ugovora prema odredbama
Pravilnika o statusu igrača, ne može se registrirati za klub Prve i Druge HNL u
vremenu od dvije natjecateljske godine, počev od onog prijelaznog roka u kojem nije
prihvatio potpisivanje ugovora.
11. Igrač koji svojom krivnjom ili krivnjom kluba raskine ugovor ili se ugovor raskine
sporazumno, može biti registriran za drugi klub u skladu sa odredbama ovog
Pravilnika. Krivnju za raskid ugovora utvrđuje nadležni organ predviđen odredbama
Pravilnika o statusu igrača.
Preregistracija
Članak 38.
1. U cilju sređivanja kartoteke registriranih igrača, Izvršni odbor HNS-a može
odlučiti da se obavi preregistracija igrača. Preregistracija se obavlja shodno Odluci
o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa na javnim utakmicama, koju
donosi Izvršni odbor HNS-a i koja čini sastavni dio ovog Pravilnika, a objavljuje
se u Službenom glasilu HNS-a.
2. Preregistracija se obavlja u roku koji ne može biti kraći od četiri, niti duži od pet
godina. Iznimno, Izvršni odbor HNS-a može odobriti preregistraciju u roku
kraćem od četiri godine, ako za to postoje opravdani razlozi.
3. Izvršni organ ŽNS i nogometnog središta ovlaštenog za registraciju klubova i
igrača, u okviru Odluke o preregistraciji HNS-a, donosi Odluku da Komisija za
preregistraciju igrača obavi preregistraciju svih igrača na svom području. Odluka o
preregistraciji objavljuje se u Službenom glasilu ŽNS, odnosno NS i HNS-a.

Rokovi
Članak 39.
Ako posljednji dan svih rokova utvrđenih ovim Pravilnikom (prijelazni rokovi, rokovi
za registraciju, rokovi za prigovore i žalbe, i drugi) pada na nedjelju, na državni
praznik ili blagdan, taj se rok produžava i na prvi slijedeći radni dan.
Ustupanje igrača
Članak 40.
Klub I. i II. HNL, I. HMNL i I. HŽNL može svog igrača nematera s navršenih 16
godina života ustupiti drugom klubu u istom obliku natjecanja pod uvjetima iz ovog
Pravilnika.

Članak 41.
1. O ustupanju igrača zaključuje se sporazum između klubova i igrača u nadležnom
savezu kojem pripada klub koji ustupa igrača. Sporazum se zaključuje u 5 (pet)
primjeraka, a poslije registracije i ovjere objavljuje u Službenom glasilu ŽNS i
HNS-a. Po jedan primjerak dostavlja se svakom klubu, igraču, nadležnom savezu
u kojem je zaključen i nadležnom savezu koji obavlja privremenu registraciju.
Sporazum o ustupanju igrača može biti raskinut uz suglasnost klubova i igrača, s
tim što se raskid obvezno objavljuje u službenom glasilu ŽNS i HNS.
2. Ustupljeni igrač postaje privremenim članom kluba kojem je ustupljen (nematični
klub) i njegovo privremeno članstvo prestaje istekom roka na koji je igrač
ustupljen ili raskidom sporazuma o ustupanju. Istekom roka na koji je igrač
ustupljen, odnosno danom objave raskida sporazuma o ustupanju u službenom
glasilu ŽNS i HNS, prestaje privremeno članstvo igrača u klubu kojem je
ustupljen.
3. Ponovnom objavom registracije igrača u prijelaznom roku, igrač stječe pravo
nastupa za matični klub.
4. Sporazum o ustupanju igrača vrijedi do datuma do kojeg je zaključen ukoliko ga
klubovi i igrač nisu sporazumno ili na drugi način raskinuli, odnosno produžili.
Članak 42.
1. Registraciju ustupljenog igrača na osnovu zahtjeva i potrebnom dokumentacijom
označenom u članku 12/c ovog Pravilnika, obavlja nadležni savez kojem pripada
klub koji preuzima igrača u privremeno članstvo.
2. Registracija se objavljuje kao privremena s obveznom naznakom kada prestaje
privremena registracija, a što se upisuje također u športsku iskaznicu u rubriku
Napomena.
Članak 43.
Najkraći rok na koji se zaključuje ustupanje igrača je razdoblje od dana potpisa
sporazuma do svršetka natjecateljske sezone u kojoj se zaključuje (jesen do 31.
prosinca, proljeće do ljetnog prijelaznog roka). Najduži rok je razdoblje od jednog do
drugog ljetnog prijelaznog roka. Isti igrač u jednoj natjecateljskoj godini može biti
ustupljen dva puta
(Članak 44. brisan)
Članak 45.
Ako klubovi koji imaju ustupljene igrače, sudjeluju u kvalifikacijskim utakmicama
nakon završenog službenog natjecanja u ligama koje se odigravaju u vrijeme nakon
isteka roka za koji su igrači ustupljeni, registracija takvih igrača vrijedi do završetka

kvalifikacijskih utakmica u kojem klub sudjeluje. Ovo pod uvjetom da matični klub
igrača koji je ustupljen to odobri pismenim putem. Takvo odobrenje mora se izdati
prije isteka roka na koji je igrač ustupljen. Potvrda se prilaže uz športsku iskaznicu
delegatu utakmice na uvid.
REGISTRACIJA IGRAČA STRANIH DRŽAVLJANA, IGRAČA S DVOJNIM
DRŽAVLJANSTVOM I NAŠIH DRŽAVLJANA KOJI DOLAZE IZ
INOZEMSTVA
Članak 46.
1. Registracija igrača stranih državljana i igrača s dvojnim državljanstvom obavlja se
po postupku međunarodne nogometne organizacije (FIFA).
2. Takvu registraciju obavlja nadležni organ nadležnog saveza uz prethodno pismeno
odobrenje nadležnog organa HNS (Ureda HNS-Međunarodni odjel).
3. Nadležni organ HNS (Ureda HNS-a – Međunarodni odjel) utvrđuje da su
ispunjeni uvjeti za registraciju igrača stranih državljana po propisima
međunarodne organizacije i o tome obavještava nadležni organ za ŽNS-a, koji na
temelju toga može registrirati igrača.
Članak 47.
Registracija igrača hrvatskih državljana koji dolaze iz inozemstva obavlja se uz
prethodnu suglasnost nadležnog organa HNS (Ureda HNS – Međunarodni odjel), a po
postupku predviđenom člankom 46. ovog Pravilnika.
Članak 48.
Ovlašćuje se Izvršni odbor HNS-a da donosi odluke s kojima će uskladiti propise
nadležnih državnih organa i interesa HNS-a u pogledu reguliranja statusa igrača
stranih državljana u HNS-a.
IZDAVANJE MEĐUNARODNIH DOZVOLA O TRANFERU REGISTRACIJE
Članak 49.
Igračima koji su sukladno odredbama FIFA Pravilnika o statusu i transferima igrača i
ovog Pravilnika stekli uvjete za promjenu kluba, mogu se osnovom Međunarodne
dozvole o transferu registracije registrirati za klub drugog nacionalnog saveza.
Članak 50.
Međunarodne dozvole o transferu registracije izdaju se sukladno odredbama FIFA
Pravilnika o statusu i transferima igrača.

Članak 51.
Međunarodne dozvole o transferu registracije izdaje Ured Hrvatskog nogometnog
saveza – Međunarodni odjel.
Članak 52.
1. Uvjeti za izdavanje Međunarodne dozvole o transferu registracije, pored uvjeta
određenih FIFA Pravilnikom o statusu i transferima igrača, su sljedeći:
a) da je igrač navršio 18 godina života, osim u posebnim uvjetima propisanima FIFA
Pravilnikom o statusu i transferima igrača.
2. Da su organu koji izdaje Međunarodnu potvrdu o transferu registracije dostavljeni
sljedeći dokumenti:
a) Istupnica posljednjeg kluba za koji je igrač bio registriran,
b) Brisovnica nadležnog županijskog nogometnog saveza kojom se potvrđuje da je
igrač brisan,
c) Putovnica igrača,
d) Molba igrača koja sadrži podatke o nacionalnom savezu i klubu za koji se igrač
želi registrirati.
3. Za igrače neamatere, pored dokumenata navedenih pod 2a), b), c) i d) moraju biti
dostavljeni i sljedeći dokumenti:
a)U slučaju sporazumnog raskida ugovora između kluba i igrača – Zapisnik o
sporazumnom raskidu ugovora – ovjeren od nadležnih organa kako je propisano
ovim Pravilnikom,
b)Odluku Arbitražnog suda HNS-a – u slučaju da je ugovor raskinut njegovom
odlukom
c)Ugovor o uvjetima prijelaza igrača koji su zaključili bivši i budući klub igrača i
igrač, odnosno potvrdu ukoliko nije zaključen ugovor između klubova.
4. Za igrače neamatere, koji se ustupaju inozemnom klubu sukladno odredbama FIFA
Pravilnika o statusu i transferima, pored dokumenata navedenih u stavku 2. točka a),
b), c) ovog članka, potrebno je dostaviti i ugovor kojim se reguliraju trajanje
(točan datum do kojeg traje ustupanje) i uvjeti ustupanja igrača, a koji su zaključili
klub koji ustupa igrača, klub u koji se igrač ustupa i igrač koji se ustupa.
5. Na izdavanje međunarodnih dozvola o transferu registracije maloljetnih igrača
izravno se primjenjuju odgovarajuće odredbe FIFA Pravilnika o statusu i transferima
igrača.
Članak 53.
Međunarodna dozvola o transferu registracije neće se izdati ukoliko nedostaje jedan
od gore navedenih dokumenata, te ako postoje zakonske smetnje za odlazak igrača i
njegov boravak u inozemstvu.
(Članak 54. brisan)

X.

OVJERA REGISTRACIJE IGRAČA,
PRIGOVORI I ŽALBE
Članak 55.

1. Nogometni savez nadležan za registraciju igrača, obvezan je da Komisiji za ovjeru
registracija HNS-a (u daljnjem tekstu: Komisija), dostavi potpunu izvornu
dokumentaciju na osnovu koje je obavljena registracija igrača koji prelazi u klub Prve,
Druge HNL, Prve lige ženskog nogometa, te Prve malonogometne lige, odnosno svih
igrača koji se ustupaju iz klubova naprijed navedenih liga ili se ustupaju tim
klubovima, dolaze iz inozemstva, odnosno vraćaju se iz njega. Komisija je obvezna da
u roku od tri dana od primitka dokumentacije donese odluku kojom se registracija
potvrđuje, odbija ili se vraća nadležnom organu da taj u roku od tri dana otkloni
nedostatke. Ako se registracija odbija, Komisija donosi odluku kojom istodobno
poništava tu registraciju.
2. Protiv odluke Komisije, nezadovoljna strana može uložiti žalbu Komisiji za žalbe
HNS u roku od tri dana od primitka odluke kad je registracija odbijena ili vraćena
radi otklanjanja nedostataka.
3. Odluka Komisije za žalbe HNS je konačna, a nezadovoljna strana može podnijet
i prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika u skladu s člankom 63. ovog
Pravilnika.
4. Neizvršavanje materijalne obveze za razvoj igrača koji prelazi iz kluba u klub, ne
ukida pravo igraču da pristupi drugom klubu i da se za njega registrira po Pravilniku o
registraciji klubova i igrača.
5. U slučaju spora oko naknade za formiranje i razvoj igrača između klubova,
nadležan je Arbitražni sud HNS-a.
6. Nadležni organ za rješavanje ovih sporova dužan je donijeti odluku u što kraćem
roku. Odlukom nadležnog organa, klubu se određuje rok u kojem je dužan uplatiti
iznos naknade utvrđen tom odlukom. Ukoliko klub kojem je igrač pristupio, u
ostavljenom roku ne uplati utvrđeni iznos naknade troškova uloženih u formiranje i
razvoj igrača, nadležni organ koji je donio odluku dužan je postupiti po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Prigovori i žalbe
Članak 56.
1. Protiv svake odluke o registraciji mogu uložiti prigovor nadležnom organu za
registraciju ŽNS (NS) svi članovi i sve organizacije HNS-a. Kada se radi o
prigovoru na ovjeru i objavu registracije, prigovor se upućuje Komisiji za ovjeru
registracija klubova i igrača HNS-a.

2. Rok podnošenja prigovora je osam (8) dana od dana objave registracije u
nadležnom službenom glasilu, odnosno 8 dana od dana izdane istupnice zatražene
u prijelaznom roku. Uz prigovor se podnosi dokaz o uplaćenoj pristojbi u iznosu
koji utvrđuje nadležni organ HNS; taj se iznos u slučaju usvajanja prigovora vraća
podnosiocu.
Članak 57.
1. Prigovori se moraju uložiti u roku. Prigovori uloženi poslije roka, kao i prigovori
uloženi u roku, a za koji nije uplaćena odgovarajuća pristojba, odbacit će se
rješenjem.
2. Pri utvrđivanju pravodobnosti prigovora uzimat će se u obzir datum poštanskog
pečata preporučenog pisma, a ako je prigovor uložen neposredno kod organa,
datum primitka prigovora.
3. Uz podnošenje prigovora obvezno se označuju potrebni dokazi o utemeljenosti
prigovora.
4. Ako se prigovor prihvati, djelomično ili potpuno, pristojba se vraća uplatiocu.
Članak 58.
1. Organ prvog stupnja je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od osam (8) dana
po primitku prigovora i odmah je dostaviti zainteresiranim stranama u pismenom
obliku i s obrazloženjem.
2. Ako nadležni organ za registraciju igrača utvrdi da postoji osnova da se prigovor
usvoji, odmah će registraciju suspendirati, povesti postupak i donijeti odluku u
roku od osam (8) dana.
3. Ako nadležni organ za registraciju igrača ne donese odluku o prigovoru u roku iz
stavka 2. ovog članka, podnosilac prigovora ima pravo žalbe kao da prigovor nije
usvojen, s time što rok za ulaganje žalbe počinje teći pet dana od posljednjeg dana,
nakon što je organ prvog stupnja bio dužan donijeti odluku.
Članak 59.
1. Protiv odluke o prigovorima može se uložiti žalba u roku od osam (8) dana od
primitka odluke o prigovoru, nadležnom organu za žalbe putem organa prvog
stupnja.
2. Pri ocjeni pravodobnosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog pečata
preporučenog dopisa, odnosno datum predaje žalbe ako se ona predaje neposredno
nadležnom organu.

3. Uz žalbu se podnosi dokaz o uplaćenoj pristojbi čiju visinu utvrđuje nadležni
organ HNS - visina pristojbi se objavljuje u glasilu HNS - ona se u slučaju
djelomičnog ili potpunog usvajanja vraća žalitelju.
4. Odluka o žalbi mora se donijeti u roku od osam (8) dana od dana primitka žalbe.
Odluka se obvezno dostavlja zainteresiranim stranama u pismenom obliku i s
obrazloženjem.
5. Ako organ drugog stupnja ne postupi po odredbama iz prethodnog stavka,
podnosilac žalbe može podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu ovog
Pravilnika, kao da žalba nije usvojena, s tim što rok za ulaganje ovog prijedloga
počinje teći pet (5) dana od posljednjeg dana, nakon što je organ drugog stupnja
bio obvezan donijeti odluku.
Članak 60.
1. Na osnovu uloženog prigovora i žalbe, registracija će biti:
a) p o n i š t e n a, ako se utvrdi da igrač na osnovi priloženih
dokumenata nije ispunjavao uvjete za registraciju. Registracija se
smatra kao da nije niti postojala.
b) i s p r a v l j e n a, ako se utvrdi da igrač ispunjava uvjete za
provođenje registracije, ali da nije primjenjen odgovarajući članak
Pravilnika o registraciji, s pravom nastupanja po prvobitno objavljenoj
registraciji.
2. Registracija se može p o n i š t i t i i na osnovi odluke nadležnog organa za
ovjeru registracija, označenog u članku 55. ovog Pravilnika, ako su naknadno
utvrđene nepravilnosti prilikom ovjere i objave registracija. Registracija se smatra kao
da nije niti postojala.
3. Registracija igrača bit će poništena i poništenje objavljeno u Službenom glasilu
HNS po službenoj dužnosti, na zahtjev Međunarodnog odjela Ureda HNS, ako za
igrača registriranog osnovom međunarodne dozvole, poslane putem telefaxa u
roku mjesec dana ne bude dostavljena originalna međunarodna dozvola, potpisana
i ovjerena od strane bivšeg nogometnog saveza. Danom objave poništenja
registracije, igrač gubi pravo nastupa za klub.
4. Odluku o poništenju, odnosno ispravci registracije obvezno objavljuje nadležni
organ u Službenom glasilu ŽNS i HNS-a.
Prekršaji pri registraciji igrača
Članak 61.
1. Kad se na osnovu pravodobnog prigovora odnosno žalbe, ili po službenoj dužnosti
nadležnog organa, utvrdi da je igrač registriran za dva ili više klubova, nadležni

organ poništit će sve nepravilno objavljene registracije i ostaviti na snazi ispravnu
registraciju.
2. Nadležni organ će u svim drugim slučajevima utvrditi koja je registracija ispravna,
a ostale će poništiti.
3. Ako dva ili više klubova istodobno podnesu zahtjev za registraciju istog igrača,
nadležni organ će registrirati igrača za onaj klub za koji je igrač prvo potpisao
prijavu, ukoliko je u to vrijeme po odredbama ovog Pravilnika imao pravo
mijenjati klub.
4. Ukoliko je igrač registriran za klubove različitih nadležnih organa za registraciju,
vođenje postupka i donošenje odluka u nadležnosti je Komisije za ovjeru
registracija HNS-a.
5. Ako se naknadno utvrdi da je igrač registriran za inozemni klub i da njegova
registracija nije provedena u skladu sa člankom 47. ovog Pravilnika, organ koji je
posljednji donio odluku o registraciji igrača, obvezan je po službenoj dužnosti
navedenu registraciju poništiti.
Članak 62.
Protiv igrača i kluba, te odgovorne osobe ŽNS koji naprave prekršaj u vezi s
registracijom igrača, pokreće se disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog
pravilnika HNS.

(Članak 63. brisan)
(Članak 64. brisan)
(Članak 65. brisan)

XII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 66.

Izvršni organ HNS donosi svojom odlukom oblik i sadržaj obrazaca i športske
iskaznice, što se primjenjuju prilikom registracije klubova i igrača, a koji su sastavni
dio ovog Pravilnika.
Članak 67.
Registraciju klubova i igrača obavljaju nadležni organi onih ŽNS koji su za to
opunomoćeni odlukom Izvršnog odbora HNS-a. Do donošenja ovakve odluke,

registraciju će obavljati nadležni organi onih ŽNS koji su to pravo imali i na dan
usvajanja ovog Pravilnika.
Članak 68.
1. Materijal za objavljivanje i dokazi iz članka 12. dostavljaju se po odredbi stavka 3.
članka 32. ovog Pravilnika.
2. Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača Izvršnog odbora HNS, odlučit će
koji se materijali za objavljivanje i dokazi iz članka 12. točka b), c) i d) mogu slati
telefaksom.
Članak 69.
1. Broj igrača stranih državljana koji se mogu registrirati za jedan klub nije
ograničen.
2. Pravilnikom o nogometnim natjecanjima određuje se koliko igrača stranih
državljana može nastupiti na utakmicama službenih natjecanja HNS-a.
3. Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači s dvojnim državljanstvom od
kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država članica Europske unije i drugih
država Europskoga ekonomskog prostora.
Članak 70.
1. Ovlašćuje se Izvršni odbor HNS da izdaje upute za primjenom odredaba ovog
Pravilnika.
2. Službeno glasilo HNS-a redovito izlazi svake srijede.
Članak 71.
1. Izmjene i dopune Pravilnika donose se na način i u postupku kao i Pravilnik.
Pročišćeni tekst Pravilnika utvrđuje i objavljuje Komisija za propise HNS.
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor HNS da utvrđuje rok prestanka važnosti svih
privremenih odredaba zbog prijelaznog razdoblja.

Članak 72.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku HNS-a.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.
Predsjednik Komisije za propise
Velimir Leskovar v.r.

