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UPRAVNI ODBOR  
Broj:173/20-11 

Zagreb, 09.07.2020. 

 
 
Na temelju članka 40. Statuta i članka 32. i 102. Registracijskog pravilnika, Upravni 
odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na 10. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2020. 
godine donio je 
 

O D L U K U 
o igranju igrača koji nemaju hrvatsku putovnicu u  

hrvatskim klubovima u sezoni 2020/21 
 
 

I.  
Igrač bez hrvatske putovnice može sudjelovati u natjecanjima za hrvatske klubove 
HT Premijer lige, Prve muške lige, Druge muške lige, Treće muške lige, 
Premijer ženske lige te Prve ženske lige u sezoni 2020/21.  
 

II.  
U klubovima HT Premijer lige, u prvenstvenim i kup natjecanjima mogu biti u 
zapisniku utakmice najviše četiri (4) igrača bez hrvatske putovnice. Tijekom 
utakmice za svaki klub mogu istodobno igrati odnosno biti na terenu najviše dva 
(2) igrača bez hrvatske putovnice. 
 

III.  
U klubovima Prve muške lige, u prvenstvenim i kup natjecanjima mogu biti u 
zapisniku utakmice najviše dva (2) igrača bez hrvatske putovnice. Tijekom 
utakmice za svaki klub može igrati odnosno biti na terenu najviše jedan (1) igrač 
bez hrvatske putovnice. 
 
Iznimno u klubovima Prve muške lige, kada isti igraju utakmice doigravanja s 
klubovima HT Premijer lige za ulazak u HT Premijer ligu ili s klubovima HT Premijer 
lige igraju kup utakmice, tijekom utakmice za svaki klub mogu istodobno igrati 
odnosno biti na terenu najviše dva (2) igrača bez hrvatske putovnice. 
 

IV.  
U klubovima Drugih muških liga, u prvenstvenim i kup natjecanjima može biti u 
zapisniku utakmice najviše jedan (1) igrač bez hrvatske putovnice te isti može 
igrati.  
 

V.  
U klubovima Trećih muških liga, u prvenstvenim i kup natjecanjima može biti u 
zapisniku utakmice najviše jedan (1) igrač bez hrvatske putovnice te isti može 
igrati.  
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VI.  

U klubovima Premijer ženske lige, u prvenstvenim i kup natjecanjima mogu biti 
u zapisniku utakmice najviše četiri (4) igračice bez hrvatske putovnice. Tijekom 
utakmice za svaki klub mogu istodobno igrati odnosno biti na terenu najviše dvije 
(2) igračice bez hrvatske putovnice. 
 

VII.  
U klubovima Prve ženske lige, u prvenstvenim i kup natjecanjima može biti u 
zapisniku utakmice najviše jedna (1) igračica bez hrvatske putovnice te ista 
može igrati. 
 

VIII.  
Za potrebe ove Odluke pojam igrač/igračica označava svakog igrača/igračicu 
neovisno o godinama života igrača/igračice. 
 

IX.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 

Predsjednik 
Hrvatskog košarkaškog saveza 

Stojan Vranković,v.r. 
 

 


