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Na temelju članka 40. Statuta i članka 32. i 53. Registracijskog pravilnika, Upravni
odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na 23. sjednici održanoj dana 05.07.2018.
godine i na 26. elektronskoj sjednici održanoj od 28.9. do 02.10 2018 donio je
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ODLUKU
o prijelaznim rokovima i rokovima za licenciranje igrača
u sezoni 2018/19
I.
Prijelazni rok za klubove HT Premijer lige za sezonu 2018/19 počinje 01.
kolovoza 2018. u 00,00 sati i završava 08. veljače 2019. u 24,00 sati.
Prvi rok za licenciranje igrača za klubove HT Premijer lige za sezonu 2018/19
počinje
01. rujna 2018. u 00,00 sati i završava 30. rujna 2018. u 24,00 sata.
Nakon prvog roka za licenciranje igrača za klubove HT Premijer lige, klubovi mogu
do 05. siječnja 2019. do 24,00 sata dodatno licencirati maksimalno dva (2)
igrača
( samo vertikalni prijelaz). Klubovi koji nisu do 05. siječnja 2019. licencirali dva (2)
igrača do 08. veljače 2019. do 24:00 mogu licencirati samo jednog (1) igrača.
Dodatni rok za licenciranje igrača za klubove HT Premijer lige za sezonu
2018/19 počinje 24. prosinca 2018. u 00,00 sati i završava 5. siječnja
2019. u 24,00 sata (vertikalni i horizontalni).
Igrač koji je bio licenciran za klub HT Premijer lige može ostvariti horizontalni
prijelaz u drugi klub samo u ovom prijelaznom roku. Odnosi se na sve igrače,
uključujući i strane igrače.
II.
Prijelazni rok i rok za licenciranje za klubove Prve muške lige za sezonu 2018/19
počinje:
01. kolovoza 2018. u 00,00 sati i završava 09. veljače 2019. u 24,00 sata.
Prvi rok za licenciranje igrača za klubove Prve muške lige za sezonu 2018/19
počinje
01. rujna 2018. u 00,00 sati i završava 03. listopada 2018. u 24,00 sata.
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Nakon prvog roka za licenciranje igrača za klubove Prve muške lige, klubovi mogu
do 09. siječnja 2019. do 24,00 sata dodatno licencirati maksimalno dva (2)
igrača ( samo vertikalni prijelaz).
Klubovi koji nisu do 09. siječnja 2019. licencirali dva (2) igrača do 09. veljače 2019.
do 24:00 mogu licencirati samo jednog (1) igrača.
Dodatni prijelazni rok za klubove Prve muške lige za sezonu 2018/19
počinje 24. prosinca 2018. u 00,00 sati i završava 09. siječnja 2019. u
24,00 sata (vertikalni i horizontalni).
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Igrač koji je bio licenciran za klub Prve muške lige može ostvariti horizontalni
prijelaz u drugi klub samo u ovom prijelaznom roku. Odnosi se na sve igrače,
uključujući i strane igrače.
Prijelazni rok i rok za licenciranje za klubove Drugih i Trećih muških liga za
sezonu 2018/19 počinje
17. srpnja 2018. u 00,00 sati i završava tri (3) dana prije početka
natjecanja u svakoj pojedinoj regionalnoj ligi.
III.
Prijelazni rok i rok za licenciranje za košarkašice Prve ženske lige za sezonu
2018/19 počinje:
17. srpnja 2018. u 00,00 sati i završava 04. listopada 2018. u 24,00 sata.
Prijelazni rok i rok za licenciranje za košarkašice Druge ženske lige za sezonu
2018/19 počinje:
17. srpnja 2018. u 00,00 sati i završava tri (3) dana prije početka
natjecanja u svakoj pojedinoj ligi.
Dodatni prijelazni rok za košarkašice Prve ženske lige za sezonu 2018/19
počinje 23. prosinca 2018. u 00,00 sati i završava 10. siječnja 2019. u
24,00 sata.
Dodatni prijelazni rok za košarkašice Druge ženske lige za sezonu
2018/19 ostvaruje se u vremenu između I-og i II-og dijela redovitog
prvenstvenog natjecanja svake pojedine lige.
IV.
Prijelaz iz jednog kluba u drugi klub Prve ženske lige (horizontalni prijelaz)
ostvaruje se u vremenu između I-og i II-og dijela natjecanja od 23. prosinca 2018.
u 00,00 sati do 10. siječnja 2019. u 24,00 sata.
Prijelaz iz jednog kluba u drugi klub Druge ženske lige (horizontalni prijelaz)
ostvaruje se u vremenu između I-og i II-og dijela redovitog prvenstvenog
natjecanja svake pojedine lige.
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Igračica koja je bila licencirana za klub PRVE I DRUGE ženske lige može ostvariti
horizontalni prijelaz u drugi klub samo u ovom prijelaznom roku. Odnosi se na sve
igračice, uključujući i strane igračice.
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V.
Dodatni prijelazni rok te prijelaz iz jednog kluba u drugi klub (horizontalni prijelaz)
za klubove DRUGIH muških liga ostvaruje se samo u vremenu između I-og i II-og
dijela redovitog prvenstvenog natjecanja, a mogu ga ostvariti samo dva seniorska
igrača i igrači mlađih dobnih uzrasta (juniori i mlađi).
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Dodatni prijelazni rok te prijelaz iz jednog kluba u drugi klub (horizontalni prijelaz)
za klubove TREĆIH muških liga ostvaruje se samo u vremenu između I-og i II-og
dijela redovitog prvenstvenog natjecanja, a mogu ga ostvariti samo dva seniorska
igrača i igrači mlađih dobnih uzrasta (juniori i mlađi).
VI.
Prijelaz i licenciranje iz jednog kluba u drugi klub (horizontalni prijelaz) za klubove u
mlađim uzrasnim kategorijama ostvaruje se samo u vremenu između I-og i II-og
dijela redovitog prvenstvenog natjecanja na regiji ili pred početak jedinstvene
Kadetske lige, a mogu ga ostvariti samo dva igrača.
Prijelaz igrača iz kluba u klub nakon završetka natjecanja kadeta na regiji mogu
ostvariti samo klubovi koji su izborili plasman u jedinstvenu Kadetsku ligu i to samo
za dva igrača.
Za jedinstvenu Kadetsku ligu:
24. prosinca 2018. u 00,00 sati i završava 06. siječnja 2019. u 24,00 sata.
VII.
Seniorski igrač u jednoj sezoni nakon početnog licenciranja može biti licenciran još
za najviše dva (2) kluba bez obzira na stupanj natjecanja, s tim da se odlazak u
inozemstvo tretira kao licenciranje za jedan (1) klub.
VIII.
Klubovi HT PREMIJER lige u tijeku natjecateljske sezone 2018/19 mogu licencirati
najviše dvadesetčetiri (24) igrača seniora i neograničen broj juniora i mlađih.
Klubovi PRVE muške lige u tijeku natjecateljske sezone 2018/19 mogu licencirati
najviše dvadeset (20) igrača seniora i neograničen broj juniora i mlađih.
Za juniore i mlađe licenciranje je moguće pod uvjetom da imaju hrvatsko košarkaško
državljanstvo.
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Klubovi PRVE I DRUGE ženske lige u tijeku natjecateljske sezone 2018/19 mogu
licencirati najviše osamnaest (18) igračica seniorki i neograničen broj juniorki (2000.
i mlađe godište).
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Za juniorke i mlađe licenciranje je moguće pod uvjetom da imaju hrvatsko
košarkaško državljanstvo.
Klubovi Drugih i Trećih muških liga mogu tijekom natjecateljske sezone 2018/19
licencirati najviše osamnaest (18) igrača seniora i neograničen broj juniora i mlađih.
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Izvan rokova za licenciranje klubovi mogu, za seniorsko natjecanje, za cijelo vrijeme
trajanja natjecanja licencirati igrača koji je bio registriran za klub prije početka
natjecanja i/ili igrača koji se prvi puta registrira u Hrvatskom košarkaškom savezu
sukladno članku 25. Registracijskog pravilnika.
X.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog košarkaškog saveza
Stojan Vranković, v.r.
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