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Na temelju članka 40. Statuta, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na 1. sjednici
održanoj dana 1. srpnja 2019. donio je Registracijski pravilnik (Broj: 207/19-6), a u skladu s
Odlukom o izmjeni Registracijskog pravilnika (Broj: 164/20-5) usvojenoj na 9. sjednici
Upravnog odbora održanoj 9. lipnja 2020.g., te odlukom o usklađivanju naziva ženskih liga u
pravilnicima HKS-a sukladno Sustavu natjecanja (broj: 173/20-7) usvojenoj na 10. sjednici
Upravnog odbora održanoj 09.07.2020. utvrdio je

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK
HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA
(Pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE I TUMAČENJA
Članak 1.
Ovim Registracijskim pravilnikom (dalje u tekstu: pravilnik) Hrvatski košarkaški savez (HKS)
uređuje sljedeća pitanja:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

opće odredbe i tumačenja pojedinih pojmova
članstvo klubova u Hrvatskom košarkaškom savezu
registracija klubova
registracija košarkaša i košarkašica (dalje u tekstu: igrač) za pojedini klub
prijelazni rok(ovi)
prijelaz igrača iz kluba u klub
istupnica i odšteta
tijela za odobravanje prijelaza igrača
pravo igranja - licence
ugovori klubova i igrača
postupak utvrđivanja statusa slobodnog igrača
postupak zaštite ugovora
postupak rješavanja sporova između klubova
igranje igrača koji nemaju hrvatsku putovnicu u hrvatskim klubovima
igranje hrvatskih igrača za inozemne klubove
povratak hrvatskih igrača iz inozemnih u hrvatske klubove
ustupanje igrača
dvojna licenca igrača
agencijsko posredovanje (menadžeri u sportu)
prijelazne i završne odredbe.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose
se jednako na muški i ženski rod, osim kada je za pojedino pitanje izričito naznačeno drugačije.
Članak 2.
Odredbe ovog pravilnika obvezuju sve igrače i klubove – članice Hrvatskog košarkaškog
saveza, bez obzira na profesionalni ili amaterski status kluba odnosno igrača i bez obzira je li
klub registriran kao sportska udruga ili kao trgovačko društvo (sportsko dioničko društvo).
Prava i obveze iz ovog pravilnika temelje se na sljedećim načelima:
igrač bira klub u kojem želi igrati
za prvu registraciju igrača, za prelazak maloljetnog igrača iz kluba u klub te za potpis
ugovora maloljetnog igrača potreban je potpis zakonskog zastupnika odnosno skrbnika
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-

igrač s navršenih četrnaest (14) godina odlučuje o zaključivanju ugovora o sportskom
usavršavanju
prava i obveze profesionalnog igrača i kluba uređuju se profesionalnim ugovorom
prava i obveza amaterskog igrača i kluba temelje se na općem aktu kluba kojim se
uređuju pitanja naknada za ishranu, stipendija, nagrada za sportska ostvarenja, naknada
za prijevoz i dr.

Članak 3.
Prvu registraciju igrača obavlja tijelo za registraciju pri Hrvatskom košarkaškom savezu i to na
obrascima koje propisuje Povjerenstvo za natjecanje Hrvatskog košarkaškog saveza.
Registraciju igrača koji prelaze iz kluba u klub obavljaju tijela iz članka 47. ovog pravilnika.
Odluka o registraciji igrača donosi se u roku od petnaest (15) dana od dana podnijetog zahtjeva
za registraciju.
Uz zahtjev za registraciju igrača prilažu se odgovarajući dokumenti propisani ovim pravilnikom.
Registracijom pri Hrvatskom košarkaškom savezu, igrači daju svoju suglasnost da budu
snimani i fotografirani za vrijeme natjecanja te da se njihove fotografije i audio/vizualne snimke
koriste u svrhu promocije i popularizacije hrvatske košarke, čime Hrvatski košarkaški savez
stječe dobrovoljno, besplatno, neekskluzivno i neograničeno pravo na korištenje istog isključivo
u gore navedene svrhe.
Članak 4.
O pitanjima registracije igrača, u sporovima koji nastaju pri prijelazu igrača iz kluba u klub te
u sporovima koji nastaju zbog odštete pri prijelazu igrača, u prvom stupnju odlučuju povjerenici
Povjerenstva za natjecanje HKS-a (dalje u tekstu: povjerenik natjecanja) sukladno odredbama
članka 47. ovog pravilnika.
O sporovima koji nastaju iz ugovornih odnosa (klub-igrač, klub-trener) u prvom stupnju
odlučuje pravna služba HKS-a.
Odluku o pitanjima i odnosima iz stavka 1. i 2. ovog članka donose prvostupanjska tijela u
roku od trideset (30) dana od dana zaprimljenog zahtjeva.
Protiv odluka prvostupanjskih tijela iz stavka 1. i 2. ovog članka dopuštena je žalba Arbitraži
Hrvatskog košarkaškog saveza kao drugostupanjskom tijelu u roku od osam (8) dana od dana
uručenja odluke, uz plaćanje pristojbe čiju visinu utvrđuje Upravni odbor Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Odluke iz stavka 3. te žalbe iz stavka 4. ovog članka smatraju se uredno poslanim odnosno
uredno uručenim dostavom na broj faksa koji pojedini klub odnosno tijela Hrvatskog
košarkaškog saveza označe kao broj komuniciranja, slanjem poštom preporučeno, kao i emailom.
Članak 5.
O žalbama iz članka 4. stavka 4. ovog pravilnika Arbitraža Hrvatskog košarkaškog saveza
odlučuje i postupak vodi u skladu s Pravilnikom o postupku pred Arbitražom Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Odluke Arbitraže su konačne.
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Članak 6.
Protiv odluka tijela iz članka 4. i 5. ovog pravilnika igrač ili trener i klub ne mogu voditi sporove
pred redovitim sudovima, osim kada su u pitanju financijska potraživanja igrača, trenera ili
kluba.
Za vođenje sudskih sporova vezanih za međusobna financijska potraživanja igrača ili trenera i
kluba ili klubova međusobno, potrebna je suglasnost Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 7.
Pod pojmom registracija igrača razumijeva se prva registracija igrača za klub, prelazak igrača
iz kluba u klub, prelazak igrača koji nema hrvatsku putovnicu iz inozemnog ili domaćeg u
domaći klub te prelazak hrvatskog igrača iz inozemnog u domaći klub.
Članak 8.
Pod pojmom profesionalni košarkaški klub razumijeva se samo onaj klub HT Premijer lige koji
je upisan u REGISTAR profesionalnih sportskih klubova pri ministarstvu nadležnom za poslove
sporta, neovisno o pravnom obliku kluba (sportska udruga za natjecanje ili sportsko dioničko
društvo) i koji ima zaključene ugovore o profesionalnom igranju s više od polovice licenciranih
igrača u seniorskoj momčadi s pravom nastupa za tekuću natjecateljsku sezonu.
Profesionalni košarkaški klubovi dužni su ispunjavati obveze propisane Zakonom o sportu. U
slučaju neispunjavanja navedenih obveza kaznit će se u skladu s člankom 56. Pravilnika o
natjecanju HKS-a.
Pod pojmom amaterski košarkaški klub razumijeva se svaki drugi klub koji ne ispunjava uvjete
propisane stavkom 1. ovog članka.
Pod pojmom profesionalni igrač razumijeva se registrirani igrač koji s klubom ima zaključen
ugovor o profesionalnom igranju, kojem je bavljenje košarkom osnovno zanimanje i koji je
obvezno osiguran po toj osnovi u skladu s posebnim propisima. Svi ostali igrači imaju amaterski
status.
Članak 9.
Pod pojmom matični klub razumijeva se klub igračeve prve registracije.
Članak 10.
Pod pojmom povjerenik natjecanja razumijeva se tijelo za provođenje odgovarajućeg
natjecanja, bez obzira je li Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza imenovao za vođenje
natjecanja pojedinca ili više pojedinaca (povjerenstvo, stožer).
Članak 11.
Pod licencom razumijeva se pravo igranja pojedinog igrača u jednoj natjecateljskoj sezoni, čije
se ime i prezime nalazi na ovjerenom popisu igrača s pravom igranja kojeg je ovjerio povjerenik
natjecanja.
Članak 12.
Pod pojmom natjecateljska sezona razumijeva se vrijeme u kojem se odvijaju službena
natjecanja.
Natjecateljska sezona započinje 1. srpnja jedne (tekuće) kalendarske godine, a završava 30.
lipnja iduće kalendarske godine.
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Članak 13.
Pod pojmom ovlašteni sportski menadžer ili ovlašteni agent u košarci razumijeva se osoba koja
u skladu s ovim pravilnikom ima ovlaštenje obavljati poslove posredovanja pri prelasku igrača
iz jednog u drugi košarkaški klub i koji je upisan u odgovarajući registar ovlaštenih menadžera
u Uredu HKS-a ili kod FIBA-e.
Članak 14.
Pod pojmom suspenzija igrača razumijeva se privremena stegovna mjera udaljenja iz procesa
treninga i utakmica odnosno udaljenja iz kluba predviđena klupskim stegovnikom, koju izriče
nadležno tijelo ili pojedinac kluba kada postoji osnovana sumnja da je igrač počinio prekršaj
za koji se izriče vremenska kazna ili kazna isključenja iz kluba. Suspenzija traje petnaest (15)
dana, ako je stegovno tijelo na prvoj sjednici u stegovnom postupku ne produži do
pravomoćnosti stegovne odluke.

II.

ČLANSTVO KLUBOVA U HRVATSKOM KOŠARKAŠKOM SAVEZU

Članak 15.
Članice Hrvatskog košarkaškog saveza su županijski košarkaški savezi i košarkaški savez Grada
Zagreba (dalje u tekstu: županijski košarkaški savez) te košarkaški klubovi upisani u Registar
udruga RH odnosno Trgovački registar ovisno o pravnom obliku kluba i upisani u Matičnu
knjigu Saveza.
Članice Hrvatskog košarkaškog saveza mogu biti udruge stručnih djelatnika u košarkaškom
sportu (suci, treneri, zdravstveni djelatnici i dr.) te udruge u koje se udružuju košarkaši, ako
ih Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza primi u članstvo.
U uredu Hrvatskog košarkaškog saveza vodi se evidencija pod nazivom: Matična knjiga članica
Hrvatskog košarkaškog saveza.
U Matičnoj knjizi članica vodi se evidencija županijskih košarkaških saveza, košarkaških
klubova, udruga stručnih djelatnika u košarkaškom sportu (suci, treneri, zdravstveni djelatnici
i dr.) i udruga profesionalnih odnosno amaterskih košarkaša.
Članak 16.
Klubovi - članice Hrvatskog košarkaškog saveza plaćaju godišnju članarinu Hrvatskom
košarkaškom savezu u visini, na način i u rokovima koje propisuje odlukom Upravni odbor
Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 17.
Novoosnovani klub, bez obzira je li osnovan kao sportska udruga ili kao sportsko dioničko
društvo uključuje se u prvo prvenstveno natjecanje najnižeg stupnja koje organizira nadležni
županijski košarkaški savez prema važećem sustavu natjecanja i propozicijama natjecanja
donijetim za to natjecanje.
Nadležni županijski košarkaški savez je onaj savez koji je nadležan prema sjedištu kluba.
Košarkaški klub-udruga koji se u smislu Zakona o sportu preoblikuje u sportsko (košarkaško)
dioničko društvo, nastavlja natjecanje umjesto preoblikovanog kluba-udruge u onom stupnju
natjecanja u kojem se natjecao preoblikovani klub-udruga.
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Članak 18.
Klubu prestaje članstvo u Hrvatskom košarkaškom savezu u skladu s člankom 20. Statuta
Hrvatskog košarkaškog saveza.
Prestanak članstva kluba u Hrvatskom košarkaškom savezu zavodi se u Matičnu knjigu članica.
Članak 19.
Članica koja s Hrvatskim košarkaškim savezom vodi sudski, arbitražni ili drugi spor (dalje u
tekstu: spor) privremeno je, do pravomoćnog okončanja spora, suspendirana iz članstva
Hrvatskog košarkaškog saveza i ne može ostvarivati članska prava predviđena Statutom
Hrvatskog košarkaškog saveza, bez obzira što je uvedena u Matičnu knjigu članica.
O privremenoj suspenziji članice iz članstva HKS-a Povjerenik natjecanja donosi posebnu
odluku, na koju članica ima pravo žalbe Arbitraži HKS-a, uz plaćanje pristojbe čiju visinu
utvrđuje Upravni odbor HKS-a.
Nakon što otpadnu razlozi zbog kojih je članica suspendirana, Komisija za sustav natjecanja
Upravnog odbora HKS-a odlučit će u kojem stupnju natjecanja može nastupati članica koja je
pokrenula spor.

III. REGISTRACIJA KLUBOVA
a)

Upis kluba u Registar udruga RH

Članak 20.
Košarkaški klub osnovan kao sportska udruga za natjecanje upisuje se u REGISTAR UDRUGA
pri nadležnom uredu državne uprave. Rješenje o upisu kao i rješenje o promjenama koje se
upisuju u Registru, a koje donosi ured državne uprave u županiji odnosno gradu Zagrebu, klub
u kopiji dostavlja Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza.
b)

Upis kluba u Trgovački registar

Članak 21.
Košarkaški klub osnovan kao trgovačko društvo za natjecanje ili klub koji je preoblikovan od
kluba sportske udruge u sportsko dioničko društvo upisuje se u TRGOVAČKI REGISTAR pri
nadležnom trgovačkom sudu.
Košarkaški klub – sportsko dioničko društvo osniva se, djeluje i prestaje sukladno Zakonu o
trgovačkim društvima kao i drugim propisima koji se odnose na dionička društva ako Zakonom
o sportu nije drukčije propisano.
Rješenje o upisu kao i rješenje o promjenama iz Trgovačkog registra klub u kopiji dostavlja
Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza
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c)

Upis kluba u Registar sportskih djelatnosti

Članak 22.
Neovisno o pravnom obliku (sportska udruga za natjecanje ili sportsko dioničko društvo)
košarkaški klub se upisuje u REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI pri uredu državne uprave
u županiji odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu kluba, u skladu s Pravilnikom ministra
nadležnog za poslove sporta kojim je propisan sadržaj, način vođenja i postupak upisa i
brisanja iz istog Registra.
Novoosnovani klub mora biti upisan u Registar iz stavka 1. ovog članka prije uključivanja u
prvo službeno natjecanje (seniorsko ili natjecanje mlađih dobnih kategorija).
Rješenje o upisu kao i rješenje o promjenama u Registru sportskih djelatnosti klub u kopiji
dostavlja Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza.
d)

Upis kluba u Registar profesionalnih sportskih klubova

Članak 23.
Košarkaški klub HT Premijer lige osnovan kao sportska udruga za natjecanje ili kao sportsko
dioničko društvo koji ispunjava uvjete za stjecanje statusa profesionalnog kluba upisuje se u
REGISTAR PROFESIONALNIH SPORTSKIH KLUBOVA pri ministarstvu nadležnom za poslove
sporta.
Način vođenja te postupak upisa i brisanja iz Registra propisuje se pravilnikom ministara
nadležnog za poslove sporta.
Članak 24.
Rješenje o upisu kao i rješenje o promjenama u Registru profesionalnih sportskih klubova, klub
u kopiji dostavlja Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza

IV. REGISTRACIJA IGRAČA
Članak 25.
Zahtjev za PRVU registraciju igrača podnosi klub, a uz zahtjev prilaže:
1.

na propisanom obrascu molbu igrača u kojoj izjavljuje da prihvaća statut i opće
akte kluba za koji se registrira te Statut i opće akte Hrvatskog košarkaškog
saveza,

2.

izjavu igrača da do podnošenja zahtjeva nije bio registriran niti za jedan klub,

3.

dokaz o hrvatskom državljanstvu,

4.

sliku igrača, veličine 3x3.5 cm,

5.

dokaz o uplaćenoj pristojbi za registraciju.

Zahtjev za prvu registraciju igrača klub može podnositi tijekom cijele godine.
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Članak 26.
Potpisom ovlaštene osobe klub potvrđuje da je igrač dao podatke o sebi i vlastoručno potpisao
molbu za registraciju, a za maloljetnog igrača da je molbu potpisao i zakonski zastupnik igrača
odnosno skrbnik.
Za davanje netočnih podataka odnosno dokumenata iz članka 25. ovog pravilnika, klub i igrač
mogu se pozvati na stegovnu odgovornost po odredbama Stegovnika Hrvatskog košarkaškog
saveza.
Članak 27.
Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza utvrđuje se visina pristojbe za
izdavanje registracijske iskaznice.
Članak 28.
Ured Hrvatskog košarkaškog saveza vodi evidenciju registriranih igrača koja sadrži sljedeće
podatke o igraču:
- ime i prezime
- OIB
- dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja
- prebivalište i adresa
- klub za koji je igrač registriran
- klub za koji je igrač bio ranije registriran i podatke o posljednjem nastupu za raniji
klub
- broj registracijske iskaznice.
Osim obveznih podataka iz stavka 1. ovog članka, u evidenciju registriranih igrača mogu se
unositi i drugi podaci o registriranom igraču za potrebe državnih reprezentacija, kao što je
podatak o visini igrača, broju dresa, broju obuće i slični podaci.
Članak 29.
Za igrača koji prelazi iz kluba u klub, dotadašnji klub je dužan uručiti registracijsku iskaznicu
igrača. Ako to klub ne učini može ga se pozvati na odgovornost po odredbama Stegovnika
Hrvatskog košarkaškog saveza, a klub za koji se igrač registrira dostavlja Hrvatskom
košarkaškom savezu sliku igrača, kako bi mu se izdala nova registracijska iskaznica, koja se
smatra duplikatom.
Članak 30.
Ako je registracijska iskaznica izgubljena ili postane neupotrebljiva, klub je dužan zatražiti novu
registracijsku iskaznicu za igrača koja se smatra duplikatom.

V.

PRIJELAZNI ROK(OVI)

Članak 31.
U skladu s načelom iz članka 2. stavka 2. ovog pravilnika da igrač bira klub u kojem želi igrati,
ustanovljava se prijelazni rok u kojem prijelaz u drugi klub može ostvariti svaki profesionalni
ili amaterski slobodan igrač odnosno svaki igrač čiji je ugovor s klubom prestao važiti:
-

istekom vremena na koji je zaključen,
sporazumnim raskidom,
odlukom prvostupanjskog tijela i/ili Arbitraže Hrvatskog košarkaškog saveza donijetom
u postupku utvrđivanja statusa slobodnog igrača.
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Amaterski igrač bez zaključena ugovora ostvaruje prijelaz u prijelaznom roku temeljem
istupnice kluba. Pitanje istupnice uređeno je člancima 41. – 43. ovog pravilnika.
Članak 32.
Odluku o točnom datumu prijelaznih rokova za igrače seniore u svim fazama natjecanja kao i
odluku o broju igrača koji mogu ostvariti prijelaz, donosi Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog
saveza.
Prijelaz iz jednog u drugi klub u istom stupnju natjecanja (horizontalni prijelaz) seniorski
licencirani igrač ostvaruje u periodu između prvog i drugog dijela prvenstvenog natjecanja
klubova HT Premijer lige odnosno između prvog i drugog dijela redovitog prvenstvenog
natjecanja klubova ostalih liga.
Prijelaz igrača koji nemaju hrvatsku putovnicu u hrvatske klubove kao i prijelaz hrvatskih igrača
– povratnika u hrvatske klubove uređuje se odlukom Upravnog odbora HKS-a.
Članak 33.
Izvan prijelaznih rokova prijelaz u drugi klub mogu ostvariti igrači mlađi od 14 godina.

VI. PRIJELAZ IGRAČA IZ KLUBA U KLUB
Članak 34.
Zahtjev za odobravanje prijelaza za igrača koji PRELAZI iz kluba u klub podnosi klub, a uz
zahtjev prilaže sljedeće :
1.

na propisanom obrascu (pristupnica) molbu igrača u kojoj izjavljuje da prihvaća
statut i opće akte kluba za koji se registrira te Statut i opće akte Hrvatskog
košarkaškog saveza,

2.

ugovor zaključen između igrača i kluba, osim kada ugovor nije potreban,

3.

istupnicu ranijeg kluba za igrača s kojim nije zaključivan ugovor, odnosno dokaz da
je između kluba i igrača prestao vrijediti ugovor (za igrače koji su imali zaključen
ugovor),

4.

dokaz o plaćenoj odšteti za igrača za kojeg je potrebno plaćanje odštete,

5.

raniju registracijsku iskaznicu igrača,

6.

dokaz o uplaćenoj pristojbi za zahtjev za odobravanje prijelaza.

Jednom potpisana pristupnica za klub ne može se povući, a obvezuje igrača samo u
prijelaznom roku koji slijedi odnosno koji je u tijeku.
Igraču koji potpiše više pristupnica za više klubova uvažit će se pristupnica potpisana za prvi
klub, a u tekućoj odnosno nadolazećoj natjecateljskoj sezoni, ovisno o periodu u kojem je
prekršaj učinjen, neće moći biti licenciran za niti jedan klub.
Članak 35.
Za igrača koji prelazi iz jednog u drugi klub zahtjev za odobravanje prijelaza (registraciju)
podnosi klub na način i uz uvjete propisane ovim pravilnikom.
Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza utvrđuje se visina pristojbe za
zahtjev za odobrenje prijelaza u klubove HT Premijer lige, visina pristojbe za ostale prijelaze
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igrača, visina pristojbe za prijelaze igrača koji nemaju hrvatsku putovnicu u hrvatske klubove,
visina pristojbe za prijelaz hrvatskih igrača koji prelaze iz stranog kluba u domaći klub te visina
pristojbe za igrače koje se prvi put registriraju.
Članak 36.
Na sve prijelaze igrača iz profesionalnih ili u profesionalne klubove kao i na prijelaze iz
amaterskih ili u amaterske klubove primjenjuju se odredbe ovog pravilnika.
Članak 37.
Zahtjev za odobravanje prijelaza igrača iz kluba u klub uz propisanu dokumentaciju i plaćenu
pristojbu klub dostavlja nadležnom povjereniku natjecanja najkasnije posljednjeg dana
prijelaznog roka i to preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno uz potvrdu o primitku
zahtjeva ili putem e-maila.
Odluku o prijelazu igrača iz kluba u klub donosi nadležni povjerenik natjecanja.
Članak 38.
Igrač kluba bilo kojeg stupnja natjecanja s kojim klub nema zaključen ugovor, može bez
odštete ostvariti prijelaz u drugi klub, osim igrača koji odbija zaključiti ugovor kada je to
obvezan učiniti u smislu ovog pravilnika.
Igrač koji u smislu odredaba ovog pravilnika ne mora imati zaključen ugovor s klubom, kao i
igrač koji odbije zaključiti ugovor a obvezan ga je zaključiti u smislu odredaba ovog pravilnika
ostvaruje prijelaz u drugi klub uz istupnicu. Pitanje istupnice uređeno je člancima 41. – 43.
ovog pravilnika.
Članak 39.
Igrač sa zaključenim ugovorom realizira prijelaz iz kluba u klub uz dogovor klubova ili
sporazumom o prestanku ugovora.
Sporazum o prestanku ugovora dokaz je da igrač nema ugovornih zapreka za prelazak u drugi
klub.
Članak 40.
Igrači mlađih dobnih kategorija mogu nakon početnog licenciranja u jednoj natjecateljskoj
sezoni ostvariti prijelaz iz kluba u klub najviše jedan (1) put s tim da se odlazak u inozemstvo
tretira kao jedan prijelaz.

VII. ISTUPNICA I ODŠTETA
Članak 41.
Igrač bez zaključenog ugovora, bez obzira na stupanj natjecanja kluba iz kojega želi prijeći u
drugi klub, ostvaruje pravo prijelaza tako da od kluba posljednje registracije zatraži dokument
- istupnicu.
Istupnica se traži pismenim putem i to preporučenom poštom sa povratnicom ili neposrednom
predajom zahtjeva za istupnicu klubu koji ovjerava primitak zahtjeva te se isti dostavlja na
uvid u Hrvatski košarkaški savez.
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Igrač od 14. do 18. godine života istupnicu može tražiti samo u periodu između prvog i drugog
dijela prvenstvenog natjecanja i u periodu od 01.07. do 31.08. svake godine, osim ukoliko se
igrač i klub ne dogovore drugačije.
Igraču kojem je ugovor istekao ili je prestao vrijediti sporazumom ugovornih strana, odnosno
ako je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela utvrđeno da je zbog neizvršavanja obveza
jedne ugovorne strane ugovor prestao vrijediti, istupnica nije potrebna za prijelaz u drugi klub.
Nije potrebna istupnica za prijelaz u drugi klub igraču do navršene trinaeste (13.) godine života
i igraču kojeg klub ne licencira za sljedeće natjecanje osim igrača pod ugovorom koji je
ozlijeđen a iziskuje dugotrajni oporavak (3-9 mjeseci).
Članak 42.
Dokument istupnica izdaje se na propisanom obrascu.
Klub ne može povući istupnicu ako ju je jedanput izdao igraču.
Članak 43.
Klub je dužan u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva igraču izdati istupnicu ili odbiti
zahtjev za izdavanje istupnice.
U slučaju da klub ne odgovori na zahtjev za izdavanje istupnice u roku od osam dana od dana
prijema zahtjeva, smatrat će se da nema zapreke za prijelaz igrača iz kluba u klub.
Klub može odbiti zahtjev za izdavanje istupnice jedino u slučaju kad je igrač, u skladu s
odredbama ovog pravilnika, obvezan zaključiti ugovor s klubom a to odbije ili kada ima važeći
ugovor s klubom.
U slučaju kada je klub odbio izdati istupnicu igraču koji nema zaključen ugovor jer ga je odbio,
a bio ga je obvezan zaključiti sukladno odredbama ovog pravilnika, klub je dužan izdati
istupnicu nakon što za igrača primi odštetu. Pitanje odštete uređeno je člancima 44. – 46. ovog
pravilnika.
Klub ne može ponuditi igraču ugovor nakon što je primio zahtjev za istupnicu, osim ukoliko se
igrač i klub ne dogovore drugačije.
Članak 44.
Za prijelaz igrača iz kluba u klub, u pravilu se ne plaća odšteta, osim ako je ugovorom između
kluba i igrača to ugovoreno, ako se klubovi tako dogovore i ako je igrač odbio zaključiti
ponuđeni ugovor a prema odredbama ovog pravilnika bio ga je obvezan zaključiti.
Iznimno, za prijelaz igrača mlađih dobnih kategorija iz amaterskog u drugi amaterski klub višeg
stupnja natjecanja ili u profesionalni klub odnosno za prijelaz iz amaterskog u profesionalni
status plaća se odšteta u visini koju klubovi ugovore.
Ako klubovi ne postignu dogovor oko visine odštete, istu utvrđuje nadležno tijelo za
odobravanje prijelaza prema kriterijima iz članka 45. ovog pravilnika, pri rješavanju zahtjeva
za odobrenje određenog prijelaza, s tim da se utvrđeni iznos odštete uplaćuje prije donošenja
odluke kojom se odobrava prijelaz igrača iz kluba u klub.
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Članak 45.
Za igrače za koje se ne može naplatiti odšteta u smislu članka 44. ovog pravilnika ona se
obračunava i plaća prema sljedećim kriterijima:
1. Za ukupan broj natjecateljskih sezona koje je igrač proveo u klubu kao:
a)
igrač U13
300 bodova po sezoni
b) mlađi kadet
500 bodova po sezoni
c)
kadet
700 bodova po sezoni
d) junior
1000 bodova po sezoni
e)
senior
1500 bodova po sezoni
2. Za dosegnutu visinu sportske kvalitete:
a)
igrač sa zaključenim ugovorom o
profesionalnom igranju
b) igrač sa zaključenim ugovorom o
igranju/amaterskom igranju
c)
igrač sa zaključenim ugovorom o
sportskom usavršavanju
3. Za osvojeno prvenstvo Hrvatske:
a)
U13
b) mlađi kadeti
c)
kadeti
d) juniori
e)
seniori
Kup RH za muške momčadi “Krešimir Ćosić” /
f)
Kup RH za ženske ekipe „Ružica Meglaj
Rimac“

600 bodova
300 bodova
150 bodova

100
200
300
400
600
600

4. Za utakmice odigrane za reprezentaciju Hrvatske:
a)
kadeti
30
b) juniori
40
c)
mladi U19 i U20
50
d) seniori
60

bodova
bodova
bodova
bodova
bodova
bodova

bodova
bodova
bodova
bodova

po
po
po
po
po
po

po
po
po
po

osvojenom
osvojenom
osvojenom
osvojenom
osvojenom
osvojenom

prvenstvu
prvenstvu
prvenstvu
prvenstvu
prvenstvu
Kupu

utakmici
utakmici
utakmici
utakmici

5. Za utakmice odigrane za klub iz kojeg igrač prelazi:
a)
U13
1 bod po utakmici
b) mlađi kadeti
1 bod po utakmici
c)
kadeti
3 boda po utakmici
d) juniori
6 bodova po utakmici
e)
seniori
9 bodova po utakmici
Na ukupan broj bodova obračunat po točkama 1.- 5. stavak 1. ovog članka, dodaje se početnih
5000 bodova za prijelaz igrača iz kluba nižeg stupnja natjecanja u klub HT Premijer lige i za
prijelaz između klubova HT Premijer lige.
Članak 46.
Vrijednost boda iz članka 45. ovog pravilnika utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Za prijelaz igrača odšteta se može naplatiti samo jedanput i to u korist kluba posljednje
registracije igrača.
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Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka za jednog igrača moguće je naplatiti odštetu više
od jedanput ako je tako ugovoreno ugovorom između igrača i kluba.

VIII. TIJELA ZA ODOBRAVANJE PRIJELAZA IGRAČA
Članak 47.
Nadležna tijela za odobravanje prijelaza igrača iz kluba u klub su:
1. Povjerenik natjecanja HT Premijer lige za:
1.1. sve prijelaze igrača koji prelaze iz kluba ili u klub HT Premijer lige
1.2. sve prijelaze igrača koji nemaju hrvatsko državljanstvo
1.3. sve prijelaze igrača povratnika
2. Povjerenik natjecanja Prve muške lige za:
2.1. sve prijelaze igrača koji prelaze iz kluba u klub Prve muške lige
2.2. sve prijelaze igrača koji prelaze iz kluba nižih liga u klub Prve muške lige
2.3. sve prijelaze igrača koji prelaze iz kluba jedne regije Druge muške lige u klub druge
regije Druge muške lige
3. Povjerenik natjecanja Premijer ženske lige za:
3.1. sve prijelaze igračica koje prelaze iz kluba ili u klub Premijer ženske lige
3.2. sve prijelaze igračica iz jedne u drugu skupinu Prve ženske lige
3.3. sve prijelaze igračica koje nemaju hrvatsko državljanstvo
3.4. sve prijelaze igračica povratnica
4. Povjerenici odgovarajućih županijskih i međužupanijskih natjecanja za prijelaze igrača iz
kluba u klub Druge muške lige iste regije, Prve ženske lige iste skupine, iz kluba nižih liga
u klub Druge muške lige, te prijelaze igrača iz kluba ili u klub Trećih i Četvrtih liga;
Osim odobravanja prijelaza igrača iz kluba u klub, povjerenici natjecanja iz točke 1., 2. i 3.
stavka 1. ovog članka nadležni su i za donošenje odluka iz članka 4. stavka 1. ovog pravilnika
u prvom stupnju.
Članak 48.
Povjerenike Povjerenstva za natjecanje kao i povjerenike za županijska i međužupanijska
natjecanja imenuju tijela za donošenje odgovarajućih propozicija natjecanja.

IX. PRAVO IGRANJA – LICENCA
Članak 49.
Na službenim (prvenstvenim i kup) utakmicama klub dokazuje pravo igranja igrača:
- registracijskom iskaznicom
- ovjerenim popisom igrača s pravom igranja u jednoj natjecateljskoj sezoni.
Ovjereni popis igrača s pravom igranja - licencu ovjerava povjerenik za vođenje određenog
natjecanja.
Članak 50.
Klubovi HT Premijer lige s profesionalnim statusom mogu u toku natjecateljske sezone licencirati
ukupno najviše dvadeset četiri (24) igrača seniora te neograničen broj igrača mlađih dobnih
kategorija (juniori i mlađi) koji imaju hrvatsku putovnicu, od toga više od polovice igrača s
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ugovorima o profesionalnom igranju. Ostali igrači koji nemaju profesionalni status moraju imati
ugovor o igranju/amaterskom igranju ili ugovor o sportskom usavršavanju.
Klubovi HT Premijer lige s amaterskim statusom mogu u toku natjecateljske sezone licencirati
ukupno najviše dvadeset četiri (24) igrača seniora te neograničen broj igrača mlađih dobnih
kategorija (juniori i mlađi) koji imaju hrvatsku putovnicu, od toga najviše do polovice igrača s
ugovorima o profesionalnom igranju, a ostali igrači moraju imati ugovor o igranju/amaterskom
igranju ili ugovor o sportskom usavršavanju.
Klubovi Prve muške lige mogu u toku natjecateljske sezone licencirati ukupno najviše dvadeset
(20), a klubovi Premijer ženske lige najviše osamnaest (18) igrača seniora te neograničen broj
igrača mlađih dobnih kategorija (juniori i mlađi) koji imaju hrvatsku putovnicu, od toga najviše
do polovice igrača s profesionalnim ugovorima, ostali igrači moraju imati ugovore o
igranju/amaterskom igranju ili ugovore o sportskom usavršavanju.
Klubovi Druge muške i Prve ženske lige, te Trećih liga mogu u toku natjecateljske sezone
licencirati ukupno najviše osamnaest (18) igrača seniora te neograničen broj igrača mlađih
dobnih kategorija (juniori i mlađi) koji imaju hrvatsku putovnicu, bez obzira imaju li ili nemaju s
njima zaključene ugovore o igranju/amaterskom igranju ili ugovore o sportskom usavršavanju.
Klubovi koji sudjeluju u natjecanjima mlađih dobnih kategorija mogu u toku natjecateljske
sezone, za svaku pojedinu kategoriju licencirati onoliki broj igrača koliko je propisano
odgovarajućim propozicijama natjecanja.
Igrač u jednoj natjecateljskoj 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.
Iznimno, igrač mlađih dobnih kategorija (junior i mlađi) u jednoj natjecateljskoj sezoni nakon
početnog licenciranja može biti licenciran još za najviše jedan (1) klub u istom stupnju
natjecanja.
Igrači kadetskog, juniorskog i seniorskog uzrasta klubova HT Premijer lige mogu ostvariti pravo
igranja u seniorskom natjecanju, te u drugom i trećem dijelu/stupnju kadetskog i juniorskog
natjecanja ako imaju zaključene ugovore o profesionalnom igranju, ugovore o
igranju/amaterskom igranju odnosno ugovore o sportskom usavršavanju.
Igrači klubova ostalih stupnjeva natjecanja ostvaruju pravo igranja na temelju dokaza o
članstvu u klubu ili na temelju zaključenih ugovora.
U natjecanjima mlađih dobnih kategorija klubovi mogu staviti na popis igrača onoliki broj koliko
se predvidi odgovarajućim propozicijama natjecanja, a popis igrača ovjerava Ured Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Pri izdavanju licenci igračima graničnih godina pretkadetkog, kadetskog i juniorskog uzrasta,
licenca za igranje izdat će se igračima koji graničnu godinu života navršavaju u kalendarskoj
godini u kojoj završava/započinje natjecanje za koje se igrači licenciraju.
Članak 51.
Licencirani juniorski igrač s ugovorom o sportskom usavršavanju iz stavka 1. članka 50. ovog
pravilnika u seniorskom natjecanju ima pravo igranja do kraja košarkaške sezone.
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Članak 52.
Igrač može nastupati na prijateljskim utakmicama nakon što je postao član kluba bez obzira što
još nije licenciran, a za klub čiji nije član može nastupati s odobrenjem kluba čiji je član.
Za povredu odredbe prethodnog stavka ovog članka igrač i klub odgovaraju stegovno po
odredbama klupskog stegovnika. Stegovnici klubova moraju biti u skladu sa Statutom i drugim
općim aktima HKS-a.
Obveza klubova je da Stegovnik po kojem postupaju, kao i svaku izmjenu istog, dostave u
ured HKS-a prije početka natjecateljske sezone.
Svaka pravomoćna odluka Stegovnog suda kluba o kažnjavanju igrača mora biti dostavljena u
Ured HKS-a najkasnije petnaest (15) dana od njezine pravomoćnosti.
U slučaju neizvršavanja obveza iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka klupske stegovne odluke neće
imati pravnu valjanost za Hrvatski košarkaški savez.
Članak 53.
Odluku o rokovima za licenciranje, vremenu izdavanja licenci i visini pristojbe za licenciranje
donosi Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.
Izvan rokova za licenciranje klubovi mogu, za natjecanje Premijer i Prve ženske lige, te Drugih
i Trećih muških liga, 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. ovog pravilnika.
Članak 54.
U vremenu izdavanja licenci klub dostavlja nadležnom povjereniku natjecanja obrasce s
popunjenim podacima o igračima za dobivanje licence.
Uz obrasce iz stavka 1. ovog članka, klub dostavlja i poseban obrazac koji potpisuju klub i
igrač, a na kojem izjavljuju da se klub i igrač odriču prava na vođenje sporova pred redovitim
sudovima zbog statusnih pitanja, zbog odnosa nastalih iz natjecanja te zbog pitanja koja mogu
nastati iz odnosa kluba s igračem, košarkaškim tijelima, članicama Hrvatskog košarkaškog
saveza ili odnosima igrača s Hrvatskim košarkaškim savezom.
Na obrascu iz stavka 2. ovog članka igrač izjavljuje da će se podvrgnuti dopinškoj kontroli kada
to od njega zatraži ovlašteno tijelo te daje svoju suglasnost za obradom njegovih osobnih
podataka i korištenje fotografija i audio/vizualnih snimki u svrhu promocije košarke.
Na istom obrascu igrač izjavljuje da pristaje na sankcije propisane Stegovnikom Hrvatskog
košarkaškog saveza za slučaj da ostvari pravo igranja za inozemni klub bez izlaznog pisma
odnosno suprotno odredbama ovog pravilnika iz Glave XV (Igranje hrvatskih igrača za
inozemne klubove).
Prije izdavanja licenci-ovjerenog popisa igrača s pravom igranja za natjecateljsku sezonu, klub
je dužan pružiti povjereniku natjecanja dokaz da je izmirio sva dugovanja s naslova troškova
natjecanja, kazni, članarina, konačnih odluka povjerenika Povjerenstva za natjecanje, te drugih
financijskih obveza koje ima prema Hrvatskom košarkaškom savezu, a u slučaju nepružanja
takvog dokaza, povjerenik natjecanja je dužan uskratiti izdavanje ovjerenog popisa.
Propozicijama odgovarajućeg natjecanja propisat će se da klub koji ne ishodi licencu-ovjereni
popis igrača iz razloga propisanih u stavku 5. ovog članka, ne može nastupiti na službenim
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utakmicama, nego ih gubi na način i s posljedicama iz Pravilnika o natjecanju Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Članak 55.
Samo zdravstveno sposobnom igraču može se dati licenca za igranje, a opću zdravstvenu
sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik-specijalist sportske medicine odnosno specijalist
medicine rada i sporta.
Propozicijama određenog natjecanja može se propisati da se igračima do 16 godina, kao i
igračima starijim od 45 godina mora utvrditi posebna zdravstvena sposobnost na način
propisan pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo donijetog uz suglasnost ministra
nadležnog za poslove sporta. Istim propozicijama može se propisati starosna dob iznad koje
igrač ne može dobiti licencu za igranje.
Članak 56.
Popis igrača licenciranih za jednu natjecateljsku sezonu objavljuje nadležni povjerenik
Povjerenstva za natjecanje.
Članak 57.
Nelicencirani igrač odnosno igrač koji se ne nalazi na popisu igrača s pravom igranja ne može
nastupati na službenim utakmicama.
Članak 58.
Igrač mlađe dobne kategorije može ostvariti pravo igranja za drugi klub za koji je registriran i
koji ga je licencirao ako je za raniji klub registracija igrača izvršena na temelju lažnih podataka,
pa je takva registracija poništena.
Odluku o poništavanju registracije igrača zbog razloga iz stavka 1. ovog članka donosi
povjerenik natjecanja.

X.

UGOVORI KLUBOVA I IGRAČA

Članak 59.
Klubovi mogu s igračima zaključivati tri vrste ugovora i to:
- ugovor o sportskom usavršavanju
- ugovor o igranju/amaterskom igranju i
- ugovor o profesionalnom igranju.
Članak 60.
Klubovi Četvrtih i Trećih muških liga kao i klubovi Prve ženske lige mogu, ako to klub i igrač
žele imati zaključene ugovore o igranju/amaterskom igranju s najviše deset (10) seniorskih
igrača.
Klubovi Druge muške lige mogu, ako to klub i igrač žele imati zaključene ugovore o
igranju/amaterskom igranju s najviše dvanaest (12) seniorskih igrača.
Klubovi Prve muške i Premijer ženske lige mogu imati zaključene ugovore o profesionalnom
igranju s najviše do polovice licenciranih seniorskih igrača, a s ostalim licenciranim seniorskim
igračima moraju imati zaključene ugovore o igranju/amaterskom igranju ili ugovore o
sportskom usavršavanju.
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Amaterski klubovi HT Premijer lige mogu imati zaključene ugovore o profesionalnom igranju s
najviše do polovice licenciranih seniorskih igrača, a s ostalim licenciranim seniorskim igračima
moraju imati zaključene ugovore o igranju/amaterskom igranju ili ugovore o sportskom
usavršavanju.
Profesionalni klubovi HT Premijer lige moraju imati zaključene ugovore o profesionalnom
igranju s više od polovice licenciranih seniorskih igrača, a s ostalim licenciranim seniorskim
igračima moraju imati zaključene ugovore o igranju/amaterskom igranju ili ugovore o
sportskom usavršavanju.
Članak 61.
Igrač i ovlašteni potpisnik (zastupnik) klubova HT Premijer lige ovjeravaju svoje potpise na
ugovoru o igranju/amaterskom igranju i ugovoru o profesionalnom igranju kod javnog
bilježnika.
Na ugovore o sportskom usavršavanju potpise ovjeravaju kod javnog bilježnika zakonski
zastupnik igrača i ovlašteni potpisnik (zastupnik) kluba.
Članak 62.
Ugovor kao i sporazum o prestanku ugovora dostavlja se u jednom primjerku uredu Hrvatskog
košarkaškog saveza gdje se vodi evidencija ugovora.
Članak 63.
Igrač i klub mogu zaključiti samo jedan ugovor.
Ugovor kojeg zaključe klub i igrač drugačijeg sadržaja od ugovora dostavljenog uredu
Hrvatskog košarkaškog saveza, pravno je ništav i tijela Hrvatskog košarkaškog saveza ga ne
respektiraju.
Ugovor zaključen između kluba i igrača s klauzulom da se propisi Hrvatskog košarkaškog
saveza neće primjenjivati na odnose iz tog ugovora, pravno je ništav i temeljem njega se ne
može ostvariti pravo igranja (licenca) za bilo koje natjecanje u Sustavu natjecanja Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Ugovor sklopljen između kluba i igrača predstavlja poslovnu tajnu u dijelu koji se odnosi na
financijske uvjete koje su ugovorili klub i igrač, ti podaci mogu biti dostupni samo tijelima
Hrvatskog košarkaškog saveza (Arbitraža, Povjerenstvo za natjecanje).
Protiv igrača koji zaključi ugovor s dva ili više klubova pokrenut će se stegovni postupak pred
Stegovnim sudom Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 64.
Broj natjecateljskih sezona na koje se zaključuju ugovori o igranju/amaterskom igranju i
ugovori o profesionalnom igranju (članak 74. i članak 81. stavak 3. ovog pravilnika) računaju
se u smislu odredbe članka 12. ovog pravilnika. Prva natjecateljska sezona ugovora uračunava
se u ukupan broj natjecateljskih sezona ako je ugovor zaključen do 31. prosinca kalendarske
godine u kojoj započinje sezona. Za ugovore zaključene nakon toga roka tekuća sezona ne
uračunava se u ukupan broj natjecateljskih sezona.
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Članak 65.
Prije početka svake natjecateljske sezone igrači svih klubova moraju dobiti Stegovni pravilnik
kluba i potpisati da su isti primili jer u protivnom pri rješavanju mogućih problema kazne
izrečene igračima od strane klubova neće se uvažavati.
Odnosi kluba i igrača u pogledu isplata primitaka koji imaju karakter dohotka, u pogledu
obračuna i uplata poreza, prireza i obveznih osiguranja, uređeni su propisima RH o
oporezivanju dohotka i propisima o doprinosima za obvezna osiguranja te se ti odnosi ne mogu
ugovorima između kluba i igrača uređivati suprotno tim propisima.
Prava i obveze iz ugovora o igraju/amaterskom igranju i ugovora o sportskom usavršavanju
proizlaze iz općeg akta kluba kojim se uređuju prava košarkaša amatera i drugih članova kluba
u pogledu korištenja klupske opreme, usluga stručnog trenerskog rada, naknade za prehranu,
naknade za izgubljenu zaradu u pogledu sportskih stipendija i nagrada za sportska ostvarenja,
troškova smještaja, naknada locco prijevoza i drugih prava koja mogu koristiti košarkaši
amateri u skladu sa Zakonom o sportu.
a) Ugovori o sportskom usavršavanju
Članak 66.
Ugovor o sportskom usavršavanju mogu zaključivati klubovi svih stupnjeva natjecanja s
igračima mlađim od 18 godina, u neograničenom broju.
Ako nakon navršenih 14 godina života klub ponudi igraču zaključivanje ugovora o sportskom
usavršavanju, igrač je dužan zaključiti ponuđeni ugovor.
U ime maloljetnog igrača ugovor potpisuje zakonski zastupnik.
Sadržaj ugovora o sportskom usavršavanju, postupak zaključivanja te odnosi kluba i igrača
uređuju se ovim pravilnikom.
Članak 67.
Ako igrač koji je navršio 14 godina života odbije potpisati ugovor o sportskom usavršavanju
ne može ostvariti prijelaz u drugi klub bez istupnice i odštete.
Članak 68.
Osim međusobnih prava i obveza, klub i igrač mogu ugovorom o sportskom usavršavanju
ugovoriti da će igrač platiti klubu odštetu za razvoj ako iz bilo kojih razloga ne zaključi s klubom
prvi ugovor o profesionalnom igranju i/ili ugovor o igranju/amaterskom igranju.
Članak 69.
Ugovor o sportskom usavršavanju zaključuje se s rokom važenja do navršetka osamnaeste
(18) godine života igrača, a prestaje vrijediti i prije ako klub i igrač zaključe ugovor o
profesionalnom igranju kada igrač navrši šesnaest (16) godina ili u skladu s ovim pravilnikom
ostvari prijelaz u drugi klub.
Klub može jednostrano razvrgnuti ugovor o sportskom usavršavanju kada ocijeni da igrač
nema igračku perspektivu i kvalitetu koju je od njega očekivao kada je zaključivao ugovor, a
igrač može ostvariti prijelaz u drugi klub bez istupnice i odštete.
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Članak 70.
Registrirani igrač mlađih dobnih kategorija za kojeg klub ne ishodi licencu za igranje niti za
jednu kategoriju natjecanja (mlađi kadeti, kadeti, juniori) može ostvariti prijelaz u drugi klub.
Članak 71.
U pogledu izvršavanja obveza kluba i igrača utvrđenih ugovorom o sportskom usavršavanju
kao i u pogledu povreda bitnih odredbi te posljedica koje iz toga mogu proizaći (sporovi, raskid
ugovora i sl.) primjenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na ugovor o
profesionalnom igranju.
Članak 72.
Nije dopušten prijelaz igrača mlađih dobnih kategorija u inozemni klub bez izričitog pismenog
dopuštenja kluba i Hrvatskog košarkaškog saveza, bez obzira imaju li klub i igrač zaključen
ugovor o sportskom usavršavanju.
b) Ugovor o igranju/amaterskom igranju
Članak 73.
S igračima koji su navršili osamnaest (18) godina klub, bez obzira ima li profesionalni ili
amaterski status može zaključivati ugovore o igranju/amaterskom igranju.
Ugovorom o igranju/amaterskom igranju utvrđuju se međusobna prava i obveze između kluba
i igrača.
Ugovor o igranju/amaterskom igranju sadrži osobito:
− odredbe o početku i završetku trajanja ugovora,
− prava i obveze kluba prema igraču i
− prava i obveze igrača prema klubu.
Članak 74.
Ugovor o igranju/amaterskom igranju koji klub zaključuje sa svojim registriranim igračem koji je
navršio osamnaest (18) godina i s ostalim seniorskim igračima te igračima koji pristupaju u članstvo
kluba iz drugih klubova, zaključuje se na vrijeme od jedne (1) do četiri (4) natjecateljske sezone.
Članak 75.
O namjeri zaključivanja ugovora o igranju/amaterskom igranju klub obavještava igrača prije
nego napuni osamnaest (18) godina života, odnosno da prije nastupa dana punoljetnosti dođe
u sjedište kluba radi upoznavanja s uvjetima za zaključivanje samog ugovora.
Akt namjere klub šalje preporučenom poštom sa povratnicom na adresu igrača ili mu ga
uručuje neposredno, uz potpis na kopiji kojom igrač potvrđuje primitak te se isti dostavlja na
uvid u HKS.
Ugovor o igranju/amaterskom igranju zaključuje se u roku od petnaest (15) dana od dana
nastupa punoljetnosti igrača.
Članak 76.
Igrač koji ne želi zaključiti ugovor o igranju/amaterskom igranju s klubom može pristupiti u
članstvo drugog kluba uz plaćenu odštetu prema članku 45. ovog pravilnika uvećanu za četiri
(4) puta.
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Članak 77.
Za igrača kojem je istekao ugovor o igranju/amaterskom igranju klub može potraživati odštetu
samo ako je bila ugovorena.
Članak 78.
Prava i obveze iz ugovora o igranju/amaterskom igranju miruju u sljedećim slučajevima:
ako je igrač pod vremenskom kaznom dulje od tri (3) mjeseca u vrijeme trajanja
natjecateljske sezone koju je izrekao Hrvatski košarkaški savez ili klub, a Hrvatski
košarkaški savez potvrdio,
za vrijeme izdržavanja kazne zbog počinjenog kaznenog djela, a igrač kaznu
izdržava dulje od tri (3) mjeseca u vrijeme trajanja natjecateljske sezone.
Dok miruju prava i obveze u slučajevima predviđenim stavkom 1. ovog članka vrijeme trajanja
ugovora produžuje se za još jednu sezonu.
Igrač sa zaključenim ugovorom o igranju/amaterskom igranju ili igrač koji s osamnaest (18)
godina propusti ili odbije zaključiti takav ugovor i ode na školovanje ili sveučilište strane zemlje,
obvezan je po povratku igrati za klub iz kojeg je otišao još onoliko sezona koliko bi odigrao da
nije otišao u stranu školu ili sveučilište.
Članak 79.
Igrač kluba Druge muške lige koji se plasira u Prvu mušku ligu obvezan je zaključiti ugovor o
igranju/amaterskom igranju s klubom u skladu s ovim pravilnikom ako to klub želi, a ako klub
ne želi igrač može ostvariti prijelaz u drugi klub bez istupnice i odštete.
Igrač koji ne želi zaključiti ugovor u smislu stavka 1. ovog članka, može pristupiti u članstvo
drugog kluba uz plaćenu odštetu prema članku 45. ovog pravilnika.
Članak 80.
U pogledu izvršavanja obveza kluba i igrača utvrđenih ugovorom o igranju/amaterskom igranju
kao i u pogledu povreda bitnih odredbi, te posljedica koje iz toga mogu proizaći (sporovi, raskid
ugovora i sl.) primjenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na ugovor o
profesionalnom igranju.
c) Ugovor o profesionalnom igranju
Članak 81.
Klub HT Premijer lige, Prve muške i Premijer ženske lige i registrirani igrač s navršenih
osamnaest (18) godina života mogu zaključiti ugovor o profesionalnom igranju ili ugovor o
igranju/amaterskom igranju, vodeći računa o maksimalnom i minimalnom broju profesionalnih
i amaterskih igrača iz članka 60. ovog pravilnika.
Iznimno, klub HT Premijer lige može s igračem koji navrši šesnaest (16) godina života zaključiti
ugovor o profesionalnim igranju.
Ugovor o profesionalnom igranju iz stavka 1. ovog članka zaključuje se na vrijeme do četiri (4)
natjecateljske sezone, dok se ugovor o profesionalnom igranju iz stavka 2. ovog članka
zaključuje na vrijeme do šest (6) natjecateljskih sezona.
Klub i igrač mogu zaključiti ugovor o profesionalnom igranju i na duže razdoblje od razdoblja
iz stavka 3. ovog članka ako su o tome suglasni.
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Članak 82.
Ostali igrači kojima je istekao ugovor o profesionalnom igranju kao i igrači koji pristupaju u
članstvo iz drugog kluba, zaključuju ugovor o profesionalnom igranju na vrijeme od najmanje
jedne (1) natjecateljske sezone.
Članak 83.
Ugovor o profesionalnom igranju obvezan je zaključiti igrač s osamnaest (18) kao i igrač kluba
s profesionalnim statusom sa šesnaest (16) godina života, ako mu to ponudi klub čiji je
registrirani član.
Članak 84.
Klub obavješćuje igrača o namjeri zaključenja prvog ugovora o profesionalnom igranju prije
nastupa igračeve punoljetnosti i poziva ga u sjedište kluba radi upoznavanja s uvjetima iz
ponuđenog ugovora.
Obavijest iz stavka 1. ovog članka šalje se poštom preporučeno s povratnicom na posljednju
adresu igrača kojom klub raspolaže ili mu se uručuje neposredno uz potpis igrača na kopiji
kojom potvrđuje primitak te se isti daje na uvid HKS-u.
Klub i igrač zaključuju ugovor o profesionalnom igranju najranije s danom navršene šesnaeste
(16) godine života, a najkasnije petnaest (15) dana od dana nastupa punoljetnosti igrača.
Članak 85.
Klub i igrač ugovaraju naknadu za igranje u brutto iznosu, bez PDV-a.
Od brutto naknade koja se može ugovarati i isplaćivati u obrocima klub obračunava i uplaćuje
porez na dohodak i odgovarajući prirez za igrača kao poreznog obveznika prema odredbama
Zakona o porezu na dohodak kojim se regulira utvrđivanje i oporezivanje dohotka od sportske
djelatnosti (po odbitku kao drugi dohodak), a ako je igrač odabrao način oporezivanja dohotka
od samostalne djelatnosti, isplaćuje mu ukupnu brutto naknadu.
Od brutto naknade za igranje igrač je obveznik obveznih osiguranja i plaća ih prema propisima
RH o obveznim osiguranjima.
Članak 86.
Igrač koji ne želi zaključiti prvi ugovor o profesionalnom igranju s klubom može pristupiti u
članstvo drugog kluba uz plaćenu odštetu u visini ponuđene vrijednosti ugovora uvećane za
četiri (4) puta.
Članak 87.
Nakon isteka ugovora o profesionalnom igranju igrač je slobodan u odabiru kluba s kojim želi
zaključiti novi ugovor o profesionalnom igranju.
Ugovor o profesionalnom igranju koji zaključuje igrač nakon isteka prvog ugovora o
profesionalnom igranju, zaključuje se na najmanje jednu natjecateljsku sezonu.
Članak 88.
Prava i obveze iz ugovora o profesionalnom igranja miruju u sljedećim slučajevima:
ako je igrač pod vremenskom kaznom dulje od tri (3) mjeseca u vrijeme trajanja
natjecateljske sezone koju je izrekao Hrvatski košarkaški savez ili klub, a Hrvatski
košarkaški savez potvrdio,
za vrijeme izdržavanja kazne zbog počinjenog kaznenog djela, a igrač kaznu
izdržava dulje od tri (3) mjeseca u vrijeme trajanja natjecateljske sezone.
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Dok miruju prava i obveze u slučajevima predviđenim stavkom 1. ovog članka vrijeme trajanja
ugovora produžuje se za još jednu sezonu.
Igrač sa zaključenim ugovorom o profesionalnom igranju ili igrač koji s osamnaest godina
propusti ili odbije zaključiti takav ugovor i ode na školovanje ili sveučilište strane zemlje,
obvezan je po povratku igrati za klub iz kojeg je otišao još onoliko sezona koliko bi odigrao da
nije otišao u stranu školu ili sveučilište.
Članak 89.
Ugovor o profesionalnom igranju mora sadržavati sljedeće odredbe:
− odredbu iz koje je nedvojben početak i završetak trajanja ugovora,
− odredbu o međusobnim pravima i obvezama, a poglavito u pogledu visine, načina i rokova
isplate naknade za igranje,
− odredbu o obvezi osiguranja igrača od posljedica nesretnog slučaja i sportske ozljede,
− odredbu da se igrač obvezuje da neće otići u inozemni klub, protivno odredbama
Registracijskog pravilnika,
− odredbu kojom se određuju bitni uglavci ugovora čija povreda odnosno nepridržavanje
imaju za posljedicu razvrgavanje ugovora,
− odredbu da ugovor o profesionalnom igranju mora biti u skladu s općim aktima Hrvatskog
košarkaškog saveza,
− odredbu da se neće vršiti međusobni prijeboj (kompenzaciju) dospjelih novčanih
potraživanja s naslova naknade za igranje i s naslova stegovne odgovornosti igrača, bilo
individualne, bilo kolektivne za postignute rezultate natjecanja i
− odredbu iz koje je nedvojbeno da je igrač odabrao jedan od načina oporezivanja primitaka
profesionalnih sportaša (po odbitku kao drugi dohodak ili kao samostalna djelatnost), kako
je to propisano propisima RH o oporezivanju dohotka, te odredbu da je igrač obveznik
plaćanja obveznih doprinosa za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, kako je to
propisano propisima RH o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja.

XI.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA STATUSA SLOBODNOG IGRAČA

Članak 90.
U slučaju povrede bitnih odredaba ugovora (profesionalnog, amaterskog odnosno ugovora o
sportskom usavršavanju) koje se odnose na izvršavanje klupskih obveza kao što su naknade
za igranje profesionalnih igrača i naknade amaterskih igrača, igrač će zatražiti od
prvostupanjskog tijela iz članka 4. stavka 2. ovog pravilnika da se provede postupak
utvrđivanja statusa slobodnog igrača.
Ako prvostupanjsko tijelo ocijeni da je zahtjev igrača osnovan, prije donošenja odluke iz članka
91. ovog pravilnika odredit će rok od deset (10) dana za izvršenje obveza kluba.
Ako ni u roku za izvršenje obveza klub ne izvrši obvezu prema igraču, prvostupanjsko tijelo
donijet će odluku o statusu slobodnog igrača u kojoj će utvrditi ukupnu obvezu kluba spram
igrača.
Ukoliko se u istoj natjecateljskoj sezoni ponove bitne povrede iz stavka 1. ovog članka igrač
dobiva status slobodnog igrača.
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Članak 91.
Odlukom prvostupanjskog tijela kojom se utvrdi da je između kluba i igrača razvrgnut ugovor
zbog neizvršavanja ili povreda bitnih odredaba ugovora od strane kluba, igraču se daje status
slobodnog igrača koji u skladu s ovim pravilnikom može bez odštete pristupiti drugom klubu.
Članak 92.
U slučaju neizvršavanja obveza iz pravomoćne odluke o statusu slobodnog igrača, klub neće
moći izvršiti registraciju novih igrača dok ne izvrši pravomoćnu odluku.
Ako se i pored mjera iz stavka 1. ovog članka ne uspiju izvršiti ugovorene obveze,
prvostupanjsko tijelo uputiti će igrača redovnom sudu na parnicu radi ostvarivanja svojih
potraživanja.
Članak 93.
Za vrijeme trajanja ugovora zahtjev za utvrđivanje statusa slobodnog igrača zbog bitnih
povreda odredaba ugovora rješava se u periodu između prvog i drugog dijela natjecanja, tj. u
vrijeme horizontalnog prijelaznog roka i u periodu od 01.07. do 01.08. svake godine.
Uz zahtjev za utvrđivanje statusa slobodnog igrača plaća se pristojba u visini koju svojom
odlukom utvrdi Upravni odbor HKS-a.
Ukoliko se zahtjev igrača usvoji, klub je dužan igraču nadoknaditi troškove postupka, tj.
pristojbu iz stavka 2. ovog članka, a o čemu prvostupanjsko tijelo donosi odluku zajedno s
meritornom odlukom koju donosi u ovom postupku.

XII.

POSTUPAK ZAŠTITE UGOVORA

Članak 94.
Zahtjev za zaštitu ugovora rješava se u periodu od 01.07. do 01.08. svake godine.
Pod zaštitom u smislu stavka 1. ovog članka razumijeva se donošenje odluke kojom se klub
obvezuje isplatiti novčana potraživanja igrača iz posljednje natjecateljske sezone.
Članak 95.
Ako prvostupanjsko tijelo iz članka 4. stavka 2. ovog pravilnika ocijeni da je zahtjev igrača
osnovan, prije donošenja odluke o usvajanju Zahtjeva za zaštitu ugovora odredit će rok od
deset (10) dana za izvršenje obveze kluba.
Ako ni u roku za izvršenje obveza klub ne izvrši obvezu prema igraču, prvostupanjsko tijelo
donijet će odluku kojom usvaja Zahtjev za zaštitu ugovora.
Članak 96.
U slučaju neizvršavanja isplate igraču po pravomoćnoj odluci o usvajanju Zahtjeva za zaštitu
ugovora klub neće moći izvršiti registraciju novih igrača dok ne izvrši pravomoćnu odluku.
Ako se i pored mjera iz stavka 1. ovog članka ne uspiju izvršiti ugovorene obveze,
prvostupanjsko tijelo uputit će igrača redovnom sudu na parnicu radi ostvarivanja svojih
potraživanja.
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Članak 97.
Uz Zahtjev za zaštitu ugovora plaća se pristojba kao uz Zahtjev za utvrđivanje statusa
slobodnog igrača.
Ukoliko se Zahtjev igrača usvoji, klub je dužan igraču nadoknaditi troškove postupka, tj.
pristojbu iz stavka 1. ovog članka, a o čemu prvostupanjsko tijelo donosi odluku zajedno s
odlukom kojom usvaja Zahtjev za zaštitu ugovora.

XIII. POSTUPAK RJEŠAVANJA SPOROVA IZMEĐU KLUBOVA
Članak 98.
U slučaju spora iz odnosa klub-klub, spora koji nastane pri prijelazu igrača iz kluba u klub te
spora koji nastane zbog odštete pri prijelazu igrača, zainteresirana strana podnosi zahtjev za
rješavanjem spora nadležnom povjereniku natjecanja.
Uz zahtjev podnosi se i sva popratna dokumentacija koja potkrepljuje navode podnositelja
zahtjeva.
Zahtjev za rješavanjem sporova može se podnositi u periodu od 01.07. do 01.08. svake godine.
Spor za čije se rješavanje podnosi zahtjev može datirati iz sezone koja je netom završila ili
najkasnije natjecateljske sezone koja je prethodila netom završenoj.
Članak 99.
Po primitku zahtjeva, povjerenik traži službeno očitovanje od druge strane u sporu koja se
dužna očitovati u roku od 10 dana dostavljajuću svu potrebnu dokumentaciju kojom
potkrepljuje svoje navode.
U slučaju ogluhe protivne strane smatrat će se da je suglasna sa zahtjevom te će povjerenik
donijeti odluku o usvajanju zahtjeva.
Članak 100.
U slučaju neizvršavanja pravomoćne odluke povjerenika, povjerenik natjecanja odbit će
registraciju novih igrača za klub koji ne izvrši pravomoćnu odluku.
Ako se i pored mjera iz stavka 1. ovog članka ne uspiju izvršiti preuzete obveze, povjerenik
natjecanja uputit će podnositelja zahtjeva redovnom sudu na parnicu radi ostvarivanja svojih
potraživanja.
Članak 101.
Uz zahtjev za rješavanje sporova plaća se pristojba u visini koju svojom odlukom utvrdi Upravni
odbor HKS-a.
Ukoliko se zahtjev podnositelja usvoji, protivna strana dužan je podnositelju zahtjeva
nadoknaditi troškove postupka, tj. pristojbu iz stavka 1. ovog članka, a o čemu povjerenik
donosi odluku zajedno s odlukom kojom usvaja zahtjev.
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XIV. IGRANJE IGRAČA KOJI
HRVATSKIM KLUBOVIMA

NEMAJU

HRVATSKU

PUTOVNICU

U

Članak 102.
Za klubove HT Premijer lige, Prve muške, Premijer ženske, Druge muške, Prve ženske te Treće
muške lige u klupskim natjecanjima mogu igrati igrači koji ne posjeduju hrvatsku putovnicu u
skladu s ovim pravilnikom, odlukom Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza te
odgovarajućim propozicijama natjecanja, a u regionalnim i europskim natjecanjima u skladu s
pravilima regionalnih liga odnosno pravilima FIBA-e i ULEB-a.
Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza odlučuje se o igranju igrača koji
nemaju hrvatsku putovnicu u pojedinim dijelovima odnosno fazama natjecanja u državnom
prvenstvu odnosno kup natjecanjima, o broju takvih igrača koji mogu igrati za hrvatski klub, o
prijelaznim rokovima te o visini pristojbi za odobrenje prijelaza i licenciranje istih.
U klubovima svih stupnjeva natjecanja za mlađe dobne kategorije mogu igrati igrači koji ne
posjeduju hrvatsku putovnicu svih mlađih dobnih kategorija u skladu s pravilima FIBA-e i
odredbama ovog pravilnika.
Za igrače koji nemaju hrvatsku putovnicu a koji se prvi puta registriraju u RH s tim da prije
nisu bili registrirani niti za jedan strani nacionalni savez potrebno je ishoditi izlazno pismo.
Za igrače koji nemaju hrvatsku putovnicu a koji dolaze sa sveučilišta potrebno je ishoditi izlazno
pismo bez obzira jesu li prije odlaska na sveučilište bili registrirani u stranom nacionalnom
košarkaškom savezu ili ne.
Za igrače koji nemaju hrvatsku putovnicu a koji se registriraju po prvi puta ili dolaze sa
sveučilišta uz zahtjev za izlaznim pismom potrebno je priložiti i izjavu jesu li bili registrirani za
strani nacionalni košarkaški savez.
Članak 103.
Jednom licencirani igrač koji ne posjeduje/nema hrvatsku putovnicu zadržava svoj status do
kraja natjecateljske sezone, bez obzira u koje vrijeme stekne hrvatsku putovnicu.
Članak 104.
Uz zahtjev kluba kojim se od povjerenika za natjecanje traži odobrenje prijelaza igrača koji ne
posjeduju hrvatsku putovnicu u hrvatski klub prilaže se:
1. ugovor o profesionalnom igranju, odnosno ugovor o igranju/amaterskom igranju,
2. izlazno pismo košarkaškog saveza zemlje iz koje igrač dolazi,
3. kopiju igračeve putovnice,
4. jednu fotografiju 3 x 3.5 cm i
5. dokaz o plaćenoj pristojbi.

XV.

IGRANJE HRVATSKIH IGRAČA ZA INOZEMNE KLUBOVE

Članak 105.
Hrvatski igrači ostvaruju pravo igranja za inozemne klubove na temelju odobrenja - izlaznog
pisma.
Izlazno pismo izdaje Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza u skladu s ovim pravilnikom
i propisima Međunarodne košarkaške federacije.
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Za igrača koji odlazi na studij na neko inozemno sveučilište ili školu, Glavni tajnik izdaje
odobrenje za igranje.
Izlazno pismo ne može biti uvjetno ili ograničavajuće.
Članak 106.
Seniorski igrač ostvaruje pravo igranja za inozemni klub u skladu s odredbama ovog pravilnika
i pravila FIBA-e nakon isteka ugovora, raskida ugovora s klubom ili nakon što ostvari status
slobodnog igrača po odluci nadležnog tijela HKS-a, odnosno igrač koji nema zaključen ugovor
s klubom uz suglasnost kluba.
Igrač mlađe dobne kategorije ne može ostvariti prijelaz u inozemni klub osim uz suglasnost
kluba i ako to odobri Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza i FIBA.
Igrač kojeg klub ne licencira za niti jedno natjecanje, može ostvariti pravo igranja za inozemni
klub bez suglasnosti kluba.
Uz suglasnost kluba i uz odobrenje za igranje Hrvatskog košarkaškog saveza igrač može igrati
za momčad inozemnog sveučilišta ili škole, s tim da mu prava i obveze iz zaključenog ugovora
s klubom miruju.
Igrač iz prethodnog stavka obvezan je po povratku iz inozemstva igrati samo za klub iz kojeg
je otišao (nastaviti ugovor).
Klub i igrač iz stavka 4. ovog članka zaključuju aneks ugovora kojim se utvrđuje obveza da po
povratku s inozemnog sveučilišta ili škole nastave ugovor koji su stavili u mirovanje.
Članak 107.
Zahtjev za izdavanje izlaznog pisma podnosi se Glavnom tajniku HKS-a uz pristojbu koju
propisuje FIBA.
Članak 108.
Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza neće izdati izlazno pismo u slučaju postojanja
zapreke za izdavanje izlaznog pisma.
Zaprekom za izdavanjem izlaznog pisma smatra se postojanje ugovora između kluba i igrača
(ugovor nije istekao, nije raskinut voljom stranaka ili odlukom nadležnog tijela), kao i ako igrač
odbije zaključiti prvi ugovor o profesionalnom igranju odnosno prvi ugovor o
igranju/amaterskom igranju.
O postojanju zapreka za izdavanje izlaznog pisma Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza
informira se od kluba, igrača i tijela Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 109.
Igrač koji po bilo kojem osnovu ostvari prijelaz u inozemnu školu ili sveučilište, u inozemni
klub, u klub NBA lige ili u klub neke druge asocijacije protivno ovom pravilniku, ne može
ostvariti pravo igranja nakon povratka iz inozemstva nigdje nego u klubu posljednje registracije
prije odlaska u inozemstvo.
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XVI. POVRATAK HRVATSKIH IGRAČA IZ INOZEMSTVA U HRVATSKE
KLUBOVE
Članak 110.
Igrač koji je ostvario pravo prijelaza u inozemni klub na temelju izlaznog pisma Hrvatskog
košarkaškog saveza i/ili FIBA-e može ostvariti povratak u hrvatski klub i to šezdeset (60) dana
nakon što mu je izdano izlazno pismo pri odlasku u inozemni klub.
Igrač-povratnik ostvaruje povratak u hrvatski klub u prijelaznom roku.
Pristojba za prijelaz i licenciranje igrača-povratnika u hrvatski klub utvrđuje se odlukom
Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 111.
Uz zahtjev kluba kojim se od povjerenika natjecanja traži odobrenje prijelaza (povratka)
hrvatskog igrača iz inozemnog u hrvatski klub, prilaže se:
1. ugovor o profesionalnom igranju ili ugovor o igranju/amaterskom igranju,
2. izlazno pismo košarkaškog saveza zemlje iz koje dolazi,
3. kopija domovnice,
4. jednu fotografiju 3 x 3.5 cm i
5. dokaz o plaćenoj pristojbi.
Članak 112.
Zahtjev kluba za registraciju igrača odnosno za odobrenje povratka igrača u hrvatski klub, osim
u klub posljednje registracije prije odlaska u inozemstvo, odbit će se ako je igrač ostvario
prijelaz u inozemni klub suprotno odredbi članka 106. ovog pravilnika.

XVII. USTUPANJE IGRAČA
Članak 113.
Klubovi viših stupnjeva natjecanja mogu klubovima nižih stupnjeva natjecanja ustupiti
neograničen broj igrača seniora do dvadeset (20) godina starosti s kojima su zaključili ugovor
o profesionalnom igranju ili ugovor o igranju/amaterskom igranju po principu maksimalno dva
(2) igrača u jedan (1) klub i neograničen broj juniora.
Klub HT Premijer lige može klubu istog stupnja natjecanja ustupiti tri (3) igrača do dvadeset
(20) godina starosti s kojima je zaključio ugovor o profesionalnom igranju ili ugovor o
igranju/amaterskom igranju.
Klub Prve muške lige može klubu istog stupnja natjecanja ustupiti dva (2) igrača do dvadeset
(20) godina starosti s kojima je zaključio ugovor o profesionalnom igranju ili ugovor o
igranju/amaterskom igranju.
Klub Premijer ženske lige može klubu istog stupnja natjecanja ustupiti dvije (2) igračice do
dvadeset (20) godina starosti po principu jedna (1) igračica u jedan (1) klub.
Jedan klub može primiti ukupno najviše tri (3) ustupljena seniorska igrača.
Amaterski klubovi svih ostalih stupnjeva natjecanja mogu drugim amaterskim klubovima kao i
profesionalnim klubovima ustupiti po dva (2) igrača mlađih dobnih kategorija u svim
stupnjevima natjecanja (istom, nižem i višem stupnju natjecanja).
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Seniorski igrač može biti ustupljen u toku igranja najviše dvije uzastopne sezone i najviše u
dva kluba, pod uvjetom da nije licenciran kao senior za klub koji ga ustupa.
Članak 114.
Ako nakon dvije uzastopne sezone nakon što je bio ustupljen ili nakon jedne sezone ako je bio
ustupljen samo jednu sezonu klub ne licencira igrača kojeg je ranije ustupio, igrač je slobodan
i može ostvariti prijelaz u drugi klub pod uvjetima iz ovog pravilnika i uvjetima koje je imao
ugovorene ugovorom s klubom.
Broj ustupljenih seniorskih igrača uračunava se klubu kojem su ustupljeni u broj igrača koje
može licencirati.
Članak 115.
Ugovor o ustupanju zaključuje igrač i klub koji ga ustupa, te klub kojem je ustupljen.
Ustupanje igrača provodi se najkasnije dokraja dodatnog prijelaznog roka. Ustupljeni igrač
može se licencirati za svo vrijeme dok postoji mogućnost ustupanja.
Pri zaključivanju ugovora o ustupanju financijske obveze spram ustupljenog igrača ostaju na
klubu koji ga ustupa, a klubovi svoje međusobne odnose i međusobna potraživanja proizašlih
iz ustupanja uređuju posebnim ugovorom.
Članak 116.
Ustupljeni igrač u jednoj natjecateljskoj sezoni može igrati za klub u koji je ustupljen u
seniorskom natjecanju, a za klub koji ga je ustupio u toku natjecateljske sezone može igrati
za mlađe dobne kategorije.
Ustupljeni igrač u Kup natjecanju može igrati samo za jedan klub.

XVIII.

DVOJNA LICENCA IGRAČA

Članak 117.
Igrač može, u seniorskim natjecanjima, ostvariti pravo nastupa u klubu nižeg ranga natjecanja
na dvojnu licencu do godine i zaključno s tom godinom u kojoj puni 21 godinu (muški) odnosno
19 godina (žene) ukoliko ima zaključen ugovor o sportskom usavršavanju, ugovor o
igranju/amaterskom igranju ili ugovor o profesionalnom igranju.
Igrač na dvojnu licencu u Kup natjecanju može igrati samo za jedan klub.
Ako se u bilo kojem seniorskom natjecanju kvalifikacijskog karaktera sastanu dva kluba, od
kojih je jedan iz kojega je igrač na dvojnu licencu prešao i klub u koji je prešao na dvojnu
licencu, u kvalifikacijskoj utakmici igrač ima pravo nastupa samo za klub iz kojega je prešao
na dvojnu licencu.
Dvojna licenca vrijedi samo do kraja natjecateljske sezone.
Članak 118.
Klubovi višeg ranga mogu klubovima nižeg ranga na dvoju licencu dati maksimalno četiri (4)
igrača.
Klubovi nižih liga mogu imati maksimalno četiri (4) igrača na dvojnu licencu.
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Članak 119.
Licenciranje igrača na dvojnu licencu može se ostvariti u redovnom prijelaznom roku i u
dodatnom prijelaznom roku. Igrači licencirani na dvojnu licencu to pravo mogu ostvariti samo
jednom u natjecateljskoj sezoni.
Članak 120.
Pri zaključivanju ugovora o dvojnoj licenci igrača financijske obveze spram dvojno licenciranog
igrača ostaju na klubu višeg ranga natjecanja ili klubovi te međusobne odnose i međusobna
potraživanja uređuju posebnim ugovorom.

XIX.

AGENCIJSKO POSREDOVANJE (MENADŽER U KOŠARCI)

Članak 121.
Poslove posredovanja u košarci mogu obavljati subjekti ovlašteni za posredovanje koji su
registrirani za djelatnosti koje omogućavaju takvo posredovanje (dalje u tekstu: agencija).
Članak 122.
Posredovanje u smislu članka 121. ovog pravilnika može obavljati agencija sa sjedištem u
Republici Hrvatskoj ili agencija registrirana kod FIBA-e.
Pružanje pravne pomoći (odvjetničke usluge) pri posredovanju ne smatra se agencijskim
posredovanjem, osim ako se odvjetničke usluge svode na čistu posredničku djelatnost koju
inače obavlja menadžer u košarci.
Agencija ovlaštena za posredovanje dokazuje svoje ovlaštenje za posredovanje pred tijelima
Hrvatskog košarkaškog saveza ugovorom zaključenim s igračem (punomoć).
Članak 123.
Menadžer u košarci je osoba ovlaštena obavljati poslove posredovanja pri prijelazu košarkaša
iz jednog u drugi košarkaški klub.
Osobe koje u ime i za račun agencije obavljaju poslove posredovanja jesu ovlašteni menadžeri
za koje agencija od Hrvatskog košarkaškog saveza ishodi licencu – dozvolu za posredovanje,
bez obzira jesu li zaposleni u agenciji ili nisu.
Članak 124.
Uvjete za dobivanje licence, visinu pristojbe, obrazac licence te duljinu trajanja licence
propisuje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza svojom odlukom.
Ured Hrvatskog košarkaškog saveza vodi registar ovlaštenih agenata (menadžera).

XX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 125.
Odluku o visini godišnje članarine klubova Hrvatskog košarkaškog saveza iz članka 16. ovog
pravilnika, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza donosi po završetku svake
natjecateljske sezone. Pri utvrđivanju članarina i pristojbi Upravni odbor Hrvatskog
košarkaškog saveza može utvrditi različite visine članarina i pristojbi za klubove različitih
stupnjeva natjecanja.
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Članak 126.
Izmjene i dopune ovog pravilnika obavljaju se na način i po postupku njegova donošenja.
Tumačenje ovog pravilnika daje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 127.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Registracijski pravilnik (br. 245/179) od 03. srpnja 2017. godine skupa sa svim svojim izmjenama i dopunama (br. 126/18-5,
176/18-4, 377/18-3).
Članak 128.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 207/19-6
Zagreb, 1. srpnja 2019.
Broj: 164/20-5
Zagreb, 9. lipnja 2020.
Broj:173/20-7
Zagreb, 09. srpnja 2020.
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