
  

 

Komisija za propise Izvršnog odbora je temeljem članka 50. Pravilnika o radu Izvršnog odbora 

HNS i njegovih organa  utvrdila pročišćeni tekst 

 

 

 

P R A V I L N I K A 

 O STATUSU IGRAČA 
 

 

(Pravilnik o statusu igrača  donio je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza  na sjednici održanoj 

09. srpnja  2003. godine, a izmijenio ga i dopunio na sjednicama  održanim  13 .srpnja  2004., 24. 

svibnja 2005.,  23. rujna 2005., 10. studenoga 2006. i 26. siječnja 2010. godine.   

Pravilnik o status igrača objavljen je  u Glasnik br. 31/03, 28/04, 24/05, 45/05, 50/06 i 04/10.) 

 

 

 

Članak 1. 

 

Pojam igrač(i) u ovom Pravilniku odnosi se na nogometaše, nogometašice i igrače malog 

nogometa registrirane za nogometne i malonogometne klubove koji sudjeluju u natjecanjima 

Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: HNS). 

 

 

  

Članak 2. 

 

1. Igrači koji su registrirani u Hrvatskom nogometnom savezu imaju status: 

a) amatera 

ili 

b) neamatera 

 

2. Neamateri su igrači koji su s klubom zaključili ugovor o igranju sukladno odredbama članka 4 

ovog Pravilnika. 

 

3. Amateri su igrači koji nemaju s klubom zaključen ugovor iz stavka 2. ovog članka. 

 

4. U smislu odredbi Pravilnika o status i transferima FIFA-e igrači nemateri koji su zaključili 

ugovor o profesionalnom igranju ili stipendijski ugovor imaju status profesionalca.  

 

 

Članak 3. 

 

1. HNS,  županijski nogometni savezi, odnosno nogometna središta koja imaju ovlaštenje za 

registracije, te udruge klubova, vode službeni registar svih igrača s ugovorima koji nastupaju za 

klubove koji su članovi HNS-a. 

 

2. Obavezan sastojak ovog registra je jedan primjerak putovnice igrača propisane FIFA 

Pravilnikom o statusu i transferima igrača i Pravilnikom o registraciji klubova i igrača HNS-a. 
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Članak 4. 

  

1.  Profesionalac je igrač neamater koji s klubom sklapa ugovor o profesionalnom  

 igranju (u daljnjem tekstu: profesionalni ugovor). Takav ugovor  može zaključiti igrač koji  

 je navršio šesnaest (16) godina života i koji obavlja samostalnu sportsku djelatnost sudjelovanja 

u sportskim natjecanjima. 

Iznimno, igrač koji je strain državljanin s klubom može zaključiti ugovor o radu na odreĎeno 

vrijeme, a koji je u smislu ovog Pravilnika statusno izjednačen s ugovorom o profesionalnom 

igranju. Igrač s dvojnim državljanstvom, od kojih je jedno Republike Hrvatske, ne smatra se 

stranim državljaninom. 

 

2. Stipendist je igrač neamater  koji s klubom zaključuje stipendijski ugovor o igranju ( u 

daljnjem tekstu: stipendijski ugovor). Takav ugovor može zaključiti igrač koji je stariji od 

dvanaest (12) godina života. 

 

3. Ugovor (profesionalni i stipendijski) s malodobnim igračem zaključuje se na rok najduže do tri 

(3) godine. 

Stipendijski ugovor s punoljetnim igračem može se zaključiti najduže do kraja natjecateljske 

godine u kojoj taj igrač navršava dvadesetišest (26) godina života. 

  

4. Iznimno od odredbi stavka 3. ovog članka, igrači malog i ženskog nogometa mogu zaključivati 

s klubom stipendijske ugovore i nakon što navrše dvadesetišest (26) godina života. 

 

5. Ukoliko ugovor zaključuje malodobni igrač, ugovor obvezno supotpisuju roditelji ili skrbnik. 

 

6.  Ugovori iz ovog članka ne mogu se sklapati na trajanje kraće od datuma stupanja na snagu 

ugovora do kraja natjecateljske godine. 

 

Članak 5. 

 

1. U Prvoj HNL mogu nastupati samo igrači s ugovorom iz članka 4. ovog Pravilnika i igrači 

amateri koji su za klub za koji nastupaju registrirani nakon što su napunili dvadeset i tri (23) 

godine života. 

    Iznimno, u Prvoj HNL mogu nastupati igrači amateri mlaĎi od dvadeset i tri (23) godine 

u sljedećim slučajevima 

      a) prije navršene dvanaeste (12) godine života registrirani su za klub za       

          koji nastupaju u Prvoj HNL; 

                 b)  klub za koji nastupaju u Prvoj HNL matični im je klub; 

                 c)  istekao im je ugovor, a nisu promijenili klub; 

                 d) došli su iz inozemnog kluba, pod uvjetom da su u inozemnom klubu ili klubovima 

                      bili registrirani najmanje jednu natjecateljsku ili kalendarsku godinu neposredno 

                      prije dolaska u klub Prve HNL. 

 

 

2. U Prvoj HNL za žene i Prvoj HMNL mogu nastupati igrači svih statusa. 

  

3.    U Drugoj HNL mogu nastupati igrači svih statusa (amateri i neamateri).  
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4. U Trećoj i Četvrtoj HNL mogu nastupati igrači amateri i neamateri koji su ustupljeni iz 

klubova  Prve. i Druge HNL. Klub Treće ili Četvrte. HNL ne može preuzeti materijalne obveze 

prema igraču u vrijeme ustupanja koje ima klub ustupatelj prema igraču. 

 

5. U svim ostalim ligama HNS-a mogu nastupati samo igrači amateri. 

 

6. Iznimno, klubovi Treće HNL mogu s igračima mlaĎih uzrasta koji su nastupili za 

Reprezentaciju Hrvatske na meĎunarodnoj utakmici zaključiti stipendijski ugovor.  

 

 

Članak 6. 

 

1. Ugovori se u pravilu zaključuju u prijelaznom roku, vrijede i obvezuju ugovorne  strane od 

dana potpisa, a prema trećima proizvode pravni učinak danom ovjere od strane nadležnog organa 

HNS-a. 

 

2. Nadležni organi mogu ovjeriti samo onaj ugovor koji je uredno potpisan od svih subjekata tog 

pravnog posla i ako su sve stranice ugovora parafirane od strane igrača i ovlaštenog predstavnika 

kluba. Igrač je dužan potpisati ugovor pred nadležnim organom HNS-a prije ovjere ugovora.  

 

3. Izvršni odbor HNS-a, na prijedlog Udruge klubova Prve i Druge HNL utvrĎuje minimum 

uvjeta koje ugovor mora sadržavati. Takva odluka mora se donijeti najkasnije šezdeset (60) dana 

prije prijelaznog roka za svaku godinu i za sve vrste ugovora. Izvršni odbor HNS-a, na prijedlog 

Udruge klubova Prve i Druge HNL objavljuje obvezne obrasce profesionalnih i stipendijskih 

ugovora koji sadržava minimum prava i obveza koje se ugovorom ne mogu smanjiti. 

 

4. Ugovori prestaju važiti protekom vremena na koje su zaključeni, sporazumnim raskidom 

ugovornih strana, poništenjem ili raskidom od strane nadležnog tijela HNS-a. 

Igrač može raskinuti ugovor iz sportskih razloga na način da najkasnije petnaest (15) dana od 

posljednje službene utakmice  kluba za koji je registriran u toj natjecateljskoj godini, pod 

uvjetom da je tijekom te natjecateljske godine za klub nastupio na manje od 10% službenih 

utakmica u domaćim i europskim natjecanjima, pisanim putem izvijesti klub o raskidu.  U 

slučaju da klub smatra da postoje posebne okolnosti koje ne opravdavaju raskid ugovora iz 

sportskih razloga ili da igrač treba platiti naknadu, može tražiti od Arbitražnog suda HNS-a, u 

roku od osam dana od dana primitka zahtjeva ili obavijesti o raskidu, da odluči o opravdanosti 

zahtjeva. Do završetka postupka pred Arbitražnim sudom ugovor ostaje na snazi. Smatra se da 

igrač nije nastupio ako se nalazio u zapisniku utakmice ali nije ušao u igru. 

 

5. Ukoliko klub po završetku natjecateljske godine prelazi u amaterski stupanj natjecanja svi 

zaključeni ugovori izmeĎu kluba i igrača prestaju vrijediti. 

 

  

6. Klubovi kojima je odlukom nadležnog državnog tijela obustavljen platni promet ne mogu 

registrirati ugovore s igračima koji dolaze iz drugog kluba. Ukoliko se takav ugovor registrira, a 

naknadno se utvrdi da je klubu bio obustavljen platni promet, registracija se poništava i smatra se 

da nije niti postojala. Registracija ugovora iz ovog stavka poništava se temeljem prigovora koji 

se može uputiti u roku od trideset (30) dana od dana objave ugovora u službenom glasilu HNS-a. 

Ukoliko u ostavljenom roku ne bude prigovora na registraciju, ugovor se ne može poništiti niti u 

slučaju da se utvrdi da je klubu koji je zaključio ugovor bio obustavljen platni promet. 
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Iznimno, iako postoji blokada računa, ugovor se može zaključiti i ovjeriti pod uvjetom da se radi 

o igraču koji je stariji od 23 godine i kojemu je istekao ugovor.  

 

7.   Niti jedan klub ne može zaključiti ugovor koji drugoj strani tog ugovora, ili bilo kojoj trećoj 

strain, pruža mogućnost da u pitanjima vezanim uz angažiranje igrača ili njegov transfer  utječe 

na njegovu neovisnost, poslovnu politiku ili nastup njegovih momčadi. 

 

Članak 7. 

 

1.  Na prijedlog  kluba igrač koji je navršio najmanje 12 godina života obvezan je, ako mu to 

klub ponudi, zaključiti stipendijski ugovor. Igrač kojem je istekao stipendijski ugovor, a mlaĎi je 

od 18 godina, obavezan je  potpisati novi ugovor ukoliko mu klub takav ugovor ponudi. 

 

2. Zahtjev za zaključenje ugovora iz stavka 1 ovog članka klub je dužan uputiti igraču najkasnije 

30 dana prije početka prijelaznog roka. 

Zahtjev mora biti potpisan od ovlaštenog predstavnika kluba, a kopiju tog zahtjeva klub je dužan 

dostaviti tijelu županijskog nogometnog saveza, odnosno nogometnog središta, nadležnom za 

registraciju igrača. 

 

3. U  slučaju da igrač mlaĎi od 18 godina odbije ponudu kluba za zaključenje ugovora i ukoliko 

klub o tome u roku od 8 dana obavijesti nadležni organ županijskog nogometnog saveza, 

odnosno nogometnog središta, isti su obvezni zatražiti objavu odbijanja zaključenja ugovora u 

Službenom glasilu HNS-a. Taj igrač ne može se registrirati za drugi klub Prve ili Druge HNL za 

sljedeće dvije (2) natjecateljske godine (sezone). 

 

4. Malodobni  igrač kojemu ističe stipendijski ugovor, a klub mu nije ponudio sklapanje novog 

ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka, nije obvezan sklopiti ugovor koji mu klub ponudi nakon 

isteka tog roka. 

 

5. Tijelo HNS-a nadležno za potvrĎivanje registracija igrača dužno je voditi i objavljivati 

evidenciju igrača koji nisu prihvatili zahtjev kluba za sklapanje odgovarajućeg ugovora. 

 

 

Članak 8. 

 

1. Igrači strani državljani zaključuju ugovore sukladno članku 5. ovog Pravilnika, te obvezujućim     

odredbama Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a. 

  

2. S igračem koji je ustupljen na odreĎeno vrijeme temeljem odredaba FIFA-inog Pravilnika o 

status i transferima igrača zaključuje se ugovor isključivo za vrijeme za koje je izdana 

meĎunarodna dozvola o registraciji transfera. 

 

Članak 9. 

 

1. Prilikom zaključenja ugovora igrač i klub obvezni su odrediti meĎusobna prava i obveze 

tijekom eventualnog igračevog služenja vojnog roka ili mobilizacije. 

  

2. Ukoliko igrač i klub ne postupe sukladno stavku 1. ovog članka igraču se produžuje trajanje 

ugovora za jednu (1) natjecateljsku godinu ukoliko je tijekom razdoblja za koje je ugovor 
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sklopljen bio najmanje šest (6) mjeseci ročni vojnik ili mobilizirani pričuvnik, osim ukoliko u 

tom statusu nije nastupao  u službenim natjecanjima za matični klub, niti za klub kojem je    

ustupljen. 

 

 

Članak 10. 

 

1. Klub je dužan najkasnije 8 dana prije početka natjecateljske godine dostaviti HNS-u i 

udrugama klubova Prve, odnosno Druge HNL, svoj pravilnik koji se odnosi na disciplinske 

prekršaje igrača i pravilnik o nagraĎivanju, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. 

 

2. Neizvršavanje  obveza iz stavka 1. ovog članka, podliježe disciplinskoj odgovornosti klubova 

propisanoj odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.   

 

3. Nadležni disciplinski organ HNS-a neće potvrditi disciplinsku odluku kluba ako klub ne 

postupi u skladu sa stavom 1. ovog članka. 

 

 

Članak 11. 

 

Igrač amater može se registirati za drugi klub tijekom svakog prijelaznog roka sukladno 

odredbama Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a.  

 

Članak 12. 

  

1. Igrač može zaključiti novi ugovor pod slijedećim uvjetima: 

    a) ako je ugovor koji ga veže za njegov klub  istekao ili ističe u roku od 6 (šest) mjeseci, 

    b) ako je ugovor koji ga veže uz njegov klub  poništen ili raskinut odlukom nadležnog organa      

         ili tijela HNS-a, 

    c) ako je ugovor raskinut sporazumom stranaka. 

 

2. Ukoliko igrač želi potpisati novi ugovor u roku šest (6) meseci prije isteka njegovog 

postojećeg ugovora, može u tom razdoblju potpisati samo jedan novi ugovor. 

 

 

Članak 13. 

 

1. Klub koji želi angažirati nekog igrača obvezan je prije nego što počne pregovore s tim 

igračem, pismeno o tome izvijestiti klub za koji je taj igrač registriran. 

 

2. Svaka izravna ili neizravna usmena ili pismena intervencija u odnosu na igrača kojom ga se 

nagovara da prekrši obvezu iz stavka 1. ovog članka povlači disciplinsku odgovornost kluba, 

odgovorne osobe kluba i igrača, odnosno odgovornost prema FIFA-inom Pravilniku o statusu i 

transferu igrača. 

 

3. U slučaju da je igračev ugovor istekao, niti igrač niti drugi klub nisu obvezni obavijestiti 

igračev bivši klub o pregovorima o mogućem transferu.Ukoliko takav igrač potpiše ugovor s 

novim klubom, novi je klub dužan u roku od 15 (petnaest) dana  o tome obavijestiti klub      

kojemu pripada naknada za treniranje i razvoj igrača u skladu sa odredbama FIFA-inog 
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Pravilnika o statusu i transferima igrača i odlukama Izvršnog odbora HNS-a o visini naknade. 

 

 

 

Članak 14. 

 

1. Kada igrač s ugovorom prije nego što je taj ugovor istekao zaključi ugovor o prelasku u drugi 

klub na temelju sporazuma izmeĎu tih klubova, njegov dosadašnji klub ima pravo na naknadu 

čiji iznos utvrĎuju klubovi sporazumno. Dio (5%) svake naknade koja se plaća dosadašnjem 

klubu raspodjelit će se klubu (klubovima) koji su sudjelovali u treniranju i obrazovanju igrača. 

Ova raspodjela bit će obavljena u razmjeru sa brojem godina tijekom kojih je igrač bio registriran 

za odgovarajuće klubove u razdoblju izmeĎu 12. – 23. godine života (mehanizam solidarnosti). 

 

Novi klub plaća utvrĎen iznos najkasnije u roku od 30 dana od igračeve registracije.    

 

Odgovornost je novog kluba izračunati iznos doprinosa solidarnosti i utvrditi način na koji će  taj 

iznos biti raspodijeljen u skladu sa prijašnjom karijerom igrača. 

 

Ukoliko je nemoguće utvrditi vezu izmeĎu igrača i bilo kojeg od klubova koji su ga trenirali ili 

ukoliko se ti klubovi ne jave u roku od dvadesetčetiri (24)  mjeseci od dana registracije igrača za 

klub koji je u obvezi isplatiti solidarni doprinos, naknada se plaća savezu (savezima) kluba 

(klubova) u kojem (kojima) je igrač bio treniran. Savez (savezi) ima pravo tu naknadu potraživati 

u roku od šest (6) mjeseci nakon proteka roka od dvadesetčetiri mjeseca od dana registracije 

igrača. 

 

2. Kada je igrač amater prešao u drugi klub bez da je promijenio status, njegov bivši klub nema 

pravo na naknadu. 

 

3.  Ukoliko igrač iz stavka 2. ovog članka u rokovima propisanim FIFA Pravilnikom o statusu i 

transferima igrača stekne neamaterski status, klubovi u kojima je taj igrač bio ranije registriran, 

imaju pravo na naknadu za formiranje i razvoj tog igrača za razdoblje od početka natjecateljske 

godine u kojoj je igrač navršio dvanaest (12) godina života pa do završetka natjecateljske godine 

u kojoj je igrač navršio dvadesetijednu (21) godinu života. Naknada se plaća ukoliko je ugovor o 

igranju zaključen najkasnije do kraja natjecateljske godine u kojoj igrač navršava dvadesetitri 

(23) godine života. 

 

4. Klubovi  u kojima je igrač bio registriran kao amater, imaju pravo od kluba s kojim je igrač 

sklopio prvi neamaterski ugovor zahtjevati naknadu za formiranje i razvoj igrača, u roku od 

dvadeset četiri (24)  mjeseci od dana kada je igrač stekao status igrača neamatera. Ako se 

propusti ovaj rok od dvadeset i četiri mjeseca naknada se plaća nogometnom savezu kluba u 

kojem je igrač bio treniran. 

 

5. Naknada za treniranje i razvoj dosadašnjem klubu se plaća svakom prigodom kada igrač do 

kraja natjecateljske godine u kojoj navršava dvadesetitri (23) godine života zaključi ugovor s 

novim klubom, bez obzira da li je u dosadašnjem klubu igrač imao status amatera ili nematera. 

Klub može naknadu za treniranje i razvoj pojedinog igrača tražiti samo jedanput. 
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6. Iznimno, na naknadu za treniranje i razvoj nema pravo samo onaj klub koji jednostranom 

izjavom raskine ugovor s igračem mlaĎim od 23 godine. 

 

 

Članak 15. 

 

1. Iznos naknade iz članka 14. stavak 1. ovog Pravilnika  utvrĎuje se sporazumom izmeĎu 

igračevog kluba i kluba u kojeg igrač namjerava prijeći. 

 

2. Ništav je sporazum o iznosu naknade iz stavka 1. ovog članka izmeĎu igrača ili trećih osoba s 

igračevim budućim klubom. 

  

 

Članak 16. 

 

1.Odluku o visini iznosa naknade za treniranje i razvoj igrača donosi Izvršni odbor HNS-a.  

 

2. Za rješavanje statusnih pitanja igrača i u svezi s tim imovinskih sporova koji nastaju izmeĎu 

pojedinih subjekata HNS-a (klub-klub, igrač – klub, klub – pojedini ŽNS), u smislu 

odgovarajućih odredbi Statuta i drugih propisa HNS-a, propisa FIFA-e i UEFA-e i zakona 

Republike Hrvatske, nadležan je Arbitražni sud Hrvatskog nogometnog saveza.  

 

3. Arbitražni sud Hrvatskog nogometnog saveza imenuje Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog 

saveza na prijedlog predsjednika HNS-a. 

 

4. Suci Arbitražnog suda Hrvatskog nogometnog saveza mogu biti samo diplomirani pravnici.  

 

5. Arbitražni sud Hrvatskog nogometnog saveza radi prema Poslovniku kojeg sam donosi, a 

potvrĎuje ga Izvršni odbor HNS-a. 

 

6. Svi započeti, a nedovršeni postupci u svezi naknade za treniranje i razvoj igrača dovršit će  

Arbitražni sud Hrvatskog nogometnog saveza. 

 

7. Odluka Arbitražnog suda Hrvatskog nogometnog saveza je konačna. Iznimno, Sud može 

obnoviti postupak ukoliko nezadovoljna strana u roku od dva mjeseca od dana donošenja odluke, 

predloži nove dokaze i istakne nove činjenice za koje nije znala i nije mogla znati u trenutku 

donošenja odluke, a koji bi mogli bitno utjecati na donošenje pravilne odluke o predmetu spora.  

 

8. Status kluba iz kojeg igrač odlazi utvrĎuje se prema stupnju natjecanja u kojem se nalazio u 

posljednjoj natjecateljskoj godini, a status kluba u koji igrač pristupa utvrĎuje se prema stupnju 

natjecanja u kojem će se taj klub nalaziti u sljedećoj natjecateljskoj godini. 

 

 

Članak 17. 

 

Neizvršavanje obveza temeljem materijalne naknade za razvoj i formiranje igrača kod prijelaza 

iz kluba u klub ne ukida pravo igraču da pristupi drugom klubu i da se za njega registrira po 

odredbama Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a. 
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Članak 18. 

 

1. Igrač koji nakon prestanka važenja ugovora ne zaključi novi ugovor, nakon proteka 30 

(trideset) dana  od dana kada je igrač odigrao svoju posljednju javnu utakmicu za klub u kojem je 

bio registriran kao neamater, stječe status amatera. Ukoliko igrač nakon prestanka važenja 

ugovora ne mijenja klub zadržava pravo nastupa za taj klub. 

 

2. Ako u roku od 30 mjeseci od dana kada je reamateriziran igrač ponovo zaključi ugovor s    

nekim klubom, klub u kome je bio registriran prije reamaterizacije ima pravo na naknadu za 

razvoj i formiranje igrača ako je igrač mlaĎi od 23 godine. 

 

3. Ukoliko postoji sumnja da li igrač koji je ponovo stekao amaterski status, doista igra kao 

amater u svom novom klubu, klub u kojem je bio registriran prije ponovnog stjecanja amaterskog 

statusa može od Arbitražnog suda HNS-a zatražiti pokretanje istrage i, ako je potrebno,  

poduzimanje odgovarjaućih mjera. 

 

Članak 19. 

 

1. Igrač neamater koji prestane igrati nogomet ostaje u svojstvu igrača registriran za vrijeme od 

trideset (30) mjeseci za posljednji klub za koji je registriran. 

 

2. Rok iz stavka 1 ovog članka počinje teći od završetka natjecateljske godine u kojoj je igrač   

prestao natjecateljski nastupati. 

 

 

Članak 20. 

 

1. Ukoliko su bile korištene usluge licenciranog posrednika za igrače da bi   se zaključio ugovor 

o transferu izmeĎu dva kluba ili ugovor izmeĎu igrača i kluba, to se treba označiti u dotičnom 

ugovoru navodeći ime licenciranog posrednika. 

 

2. Korištenje usluga nelicenciranog posrednika za igrače za svrhe navedene u stavku 1. ovog 

članka, kao i davanje bilo kakve naknade istome, disciplinski je prekršaj i na njega se 

odgovarajuće primjenjuju odredbe Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

 

Članak 21. 

 

Sva pitanja koja se odnose na status igrača, a nisu riješena ovim Pravilnikom rješava Arbitražni 

sud Hrvatskog nogometnog saveza, u skladu sa načelima utvrĎenim odlukama FIFA-a, UEFA-e i 

HNS-a.                  

 

Članak 22. 

 

Autentično tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Izvršni odbor HNS-a. 
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Članak 23. 

 

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

 

 

 

                                        Predsjednik  

                   Vlatko Marković,s.r. 

 

 

 

Zagreb, 02. 02. 2010. 

        Predsjednik Komisije za propise 

 

        Venek Posavec s.r. 


