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POSTUPOVNI PROPISNIK 
REGISTRACIJSKOG POVJERENSTVA HRS 

 
 

Članak 1. 
 
 Ovim se propisnikom uređuju pravila postupanja na temelju kojih 
Registracijsko povjerenstvo Hrvatskog rukometnog saveza raspravlja i odlučuje u 
predmetima prigovora zbog neizdavanja ispisnice, zahtjeva za raskid ugovora, 
odlučivanja o prigovoru na odluke prvostupanjskih tijela na registraciju igrača i u 
drugim predmetima u kojima postoji nadležnost za odlučivanje Registracijskog 
povjerenstva te pravila postupanja Upravnog odbora HRS-a kada odlučuje u tim 
predmetima kao drugostupanjsko tijelo . 
 

Članak 2. 
 
 U postupku Registracijsko povjerenstvo odlučuje u granicama zahtjeva 
koji su stavljeni u postupku. 
 Registracijsko povjerenstvo ne može odbiti odlučivati o zahtjevu za koji je 
nadležno. 
 

Članak 3. 
 
 Stranke u postupku mogu slobodno raspolagati zahtjevima koje su stavile 
u tijeku postupka. 
 One se mogu odreći svog zahtjeva, priznati zahtjev protivnika i nagoditi 
se. 
 Registracijsko povjerenstvo neće uvažiti raspolaganja stranaka koja su u 
protivnosti s propisima Hrvatskog rukometnog saveza. 
 

Članak 4. 
 

 Registracijsko povjerenstvo odlučuje o zahtjevu, u pravilu, na temelju 
neposredne i javne rasprave na sjednici. 
 Iznimno, u manje složenim predmetima u kojima je dostavljena sva 
dokumentacija potrebna za odlučivanje, Registracijsko povjerenstvo može 
donijeti odluku na telefonskoj sjednici. 
 

Članak 5. 
 
 Registracijsko povjerenstvo će dati mogućnost svakoj stranci da se izjasni 
o zahtjevima i navodima protivne stranke. 
 

Članak 6. 
 
 Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma. 
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Članak 7. 
 

 Stranke u postupku su dužne iznijeti činjenice na kojima temelje svoje 
zahtjeve i uz zahtjev priložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice u pisanom 
obliku u dovoljnom broju primjeraka za povjerenstvo i protivnu stranu. 
 Dokazi se u pravilu dostavljaju u pisanom obliku. 
 

Članak 8. 
 

 Koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje Registracijsko povjerenstvo 
prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza 
zasebno i svih dokaza zajedno, a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka. 
 

Članak 9. 
 
 Stranke u postupku poduzimaju radnje pisano izvan sjednice ili usmeno na 
sjednici. 
 

Članak 10. 
 
 Nadležnost za postupanje Registracijskog povjerenstva određena je 
Registracijskim propisnikom ili drugim aktom Hrvatskog rukometnog saveza. 
 Odmah po primitku zahtjeva Registracijsko povjerenstvo ocjenjuje da li je 
nadležno za odlučivanje. 
 To ocjenjivanje nadležnosti obavlja se na temelju navoda u zahtjevu o 
kojemu treba odlučiti. 
 

Članak 11. 
 
 Kad Registracijsko povjerenstvo po primitku zahtjeva utvrdi da nije 
nadležno za postupanje, oglasit će se nenadležnim i odbaciti zahtjev. 
 Odluka o nenadležnosti može se donijeti prije održavanja sjednice 
povjerenstva ili najkasnije na sjednici nakon iznošenja činjenica koje dovode do 
nenadležnosti za postupanje Registracijskog povjerenstva. 
 

Članak 12. 
 
 Registracijsko povjerenstvo odlučuje u sastavu kojeg čine predsjednik i  
dva člana povjerenstva. 

 
Članak 13. 

 
 Registracijsko povjerenstvo svoje odluke donosi većinom glasova svih 
članova povjerenstva. 
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Članak 14. 
 
 U slučaju izvanredne spriječenosti , bolesti ili nekog drugog ozbiljnog 
razloga odsutnog člana povjerenstva zamijenit će tajnik Registracijskog 
povjerenstva koji u postupku ima sva prava i obveze odsutnog člana 
povjerenstva.  
 

Članak 15. 
 
 Član povjerenstva ili njegov predsjednik ne može sudjelovati u donošenju 
odluke u predmetu u kojem sudjeluje klub u kojem obnaša neku od sportskih 
dužnosti ili u donošenju odluke u predmetu u kojem sudjeluje igrač s kojim je u 
srodstvu po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do četvrtog 
stupnja, ili mu je bračni drug, ili izvanbračni drug, ili u predmetu u kojem je 
sudjelovao u postupku pred nižim tijelima Hrvatskog  rukometnog saveza. 
 

Članak 16. 
 
 Član povjerenstva ili njegov predsjednik dužan je prekinuti svaki rad na 
takvom predmetu čim sazna da postoji koji od razloga za izuzeće određen u čl. 
15. ovog propisnika i o tome obavijestiti tajnika registracijskog povjerenstva koji 
će ga u tom slučaju zamijeniti u odlučivanju. 
 

Članak 17. 
 
 Stranka u postupku može biti svaki član Hrvatskog rukometnog saveza na 
kojeg se odnose prava i obveze u vezi kojeg se vodi postupak. 
 

Članak 18. 
 

 Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u 
postupku. 
 Stranku koja nema poslovnu sposobnost zbog maloljetnosti zastupa jedan 
od zakonskih zastupnika. 
 

Članak 19. 
 

 Stranke mogu poduzimati radnje u postupku osobno ili preko 
punomoćnika. 
 Klubove članove Hrvatskog rukometnog saveza zastupa osoba određena 
za zastupanje statutom kluba ili kojim drugim aktom. 
 Stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, ako ovim 
propisnikom nije drugačije određeno. 
 Stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, 
brat, sestra ili bračni drug-ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi 
nadripisarstvom. 
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Članak 20. 
 

 Ako se kao punomoćnik pojavi osoba koja ne može biti punomoćnikom 
prema odredbama čl. 19. Registracijsko povjerenstvo će takvoj osobi uskratiti 
zastupanje i o tome obavijestiti stranku. 
 U tom slučaju povjerenstvo će nastaviti postupak u odsutnosti te stranke.  
 

Članak 21. 
 

 Prigovor, zahtjev i druge izjave , prijedlozi ili priopćenja koji se daju izvan 
sjednice podnose se u pisanom obliku (podnesci). 
 Podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve ono što je potrebno 
da bi se u vezi s njima moglo postupiti. Oni osobito moraju sadržavati: oznaku da 
se upućuju Registracijskom povjerenstvu, oznaku stranaka u postupku i njihove 
adrese, predmet zahtjeva, sadržaj izjave i potpis podnositelja. 
 Stranka odnosno njezin zastupnik potpisuju podnesak na njegovu kraju. 
 Ako izjava sadrži kakav zahtjev (prigovor zbog neizdavanja ispisnice, 
zahtjev za raskid ugovora i sl.) stranka mora u podnesku navesti činjenice na 
kojima temelji zahtjev i dokaze kad je to potrebno. 
 Izjava koja se daje podneskom, može se , umjesto podneskom, dati 
usmeno na zapisnik kod Registracijskog povjerenstva tijekom sjednice. 
 

Članak 22. 
 

 Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po 
njemu moglo postupiti, Registracijsko povjerenstvo će pozvati podnositelja da 
ispravi podnesak u roku od tri dana i navesti što je potrebno ispraviti. 
 Ako podnesak bude ispravljen u datom roku smatrat će se da je podnesen 
Registracijskom povjerenstvu onog dana kad je prvi put bio podnesen. 
 Smatrat će se da je podnesak povučen ako ne bude vraćen u određenom 
roku, a ako bude vraćen bez ispravka odnosno dopune , odbacit će se. 
 Na isti način će se postupiti ako  stranka nije platila dužnu pristojbu na 
podnesak kojim pokreće postupak. 
 

Članak 23. 
 

 Zapisnik se sastavlja o radnjama poduzetim na sjednici.  
 Zapisnik sastavlja tajnik Registracijskog povjerenstva. 
 

Članak 24. 
 

 U zapisnik se unosi sastav Registracijskog povjerenstva , mjesto gdje se 
obavlja radnja, dan i sat kad se obavlja radnja, naznaka predmeta o kojem se 
odlučuje i imena prisutnih stranaka. 
 Zapisnik treba sadržavati bitne podatke o sadržaju poduzete radnje i 
datum izjavama stranaka. 
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Članak 25. 
 

 Registracijsko povjerenstvo donosi odluke u obliku rješenja. 
 

Članak 26. 
 

 Odluke povjerenstva donose se nakon zaključene sjednice glasovanjem. 
 U prostoriji u kojoj se odlučuje mogu biti prisutni samo predsjednik, članovi 
i tajnik povjerenstva. 
 

Članak 27. 
 

 Za pravovaljanu odluku povjerenstva potrebna je većina glasova. 
 Ako se o predmetu o kojem se odlučuje glasovi podijele tako da se ne 
postiže potrebna većina, glasovanje se ponavlja tako dugo dok se ne postigne 
potrebna većina.  
 

Članak 28. 
 

 Pismena se dostavljaju preko pošte preporučeno, putem telefax uređaja ili 
putem Interneta.  
   
 

POSTUPAK PRED REGISTRACIJSKOM POVJERENSTVOM 
 

Članak 29. 
 

 Kad primi prigovor zbog neizdavanja ispisnice, zahtjev za raskid ugovora 
ili drugi podnesak kojim se pokreće postupak za koji je nadležno Registracijsko 
povjerenstvo, taj će podnesak zajedno sa svim prilozima povjerenstvo dostaviti 
drugoj strani koja mora u roku od 8 dana Registracijskom povjerenstvu dostaviti 
odgovor na podneseni podnesak. 
 
 Ako protivna strana ne dostavi odgovor na podneseni zahtjev ili prigovor ili 
drugi podnesak kojim se pokreće postupak iz stavka 1. ovog članka, 
Registracijsko povjerenstvo će donijeti odluku kojom prihvaća podneseni zahtjev 
bez održavanja sjednice. 
 

Članak 30. 
 

 Nakon dostavljenog odgovora Registracijsko povjerenstvo će u daljnjem 
roku od osam dana zakazati sjednicu povjerenstva . 
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Članak 31. 
 

 Predsjednik Registracijskog povjerenstva otvara sjednicu i 
objavljuje predmet odlučivanja. 
 Nakon toga utvrđuje jesu li došle sve pozvane osobe, pa ako nisu, 
provjerava jesu li uredno pozvane i jesu li opravdale svoj izostanak. 
 

Članak 33. 
 

 Sjednica se može održati iako na nju nisu pristupile pozvane osobe 
koje su uredno primile poziv za sjednicu. 
 

Članak 34. 
 

 Sjednica počinje izlaganjem zahtjeva , a nakon toga druga strana 
izlaže svoj odgovor na zahtjev. 
 U daljnjem tijeku sjednice raspravljat će se o prijedlozima stranaka i 
činjeničnim navodima kojima stranke obrazlažu svoje prijedloge. 
 

Članak 35. 
 

 Stranke su dužne već u podnesku kojim pokreću postupak i 
odgovoru na prijedlog iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve. 
 Stranke mogu i na sjednici iznositi nove činjenice i dokaze koji im 
nisu bili poznati ili dostupni u trenutku podnošenja zahtjeva, prigovora, prijedloga 
ili odgovora na zahtjev, te pravno obrazlagati svoje zahtjeve. 
 

Članak 36. 
 

 Nakon iznošenja svih činjenica i obrazlaganja zahtjeva i odgovora 
na navode protivne stranke, Registracijsko povjerenstvo će zaključiti sjednicu 
radi donošenja odluke. 
 

Članak 37. 
 

 Odluka se donosi odmah nakon zaključenja sjednice. 
 U složenijim predmetima Registracijsko povjerenstvo može odgoditi 
donošenje odluke i objaviti je u pisanom obliku. U tom slučaju povjerenstvo je 
dužno odluku u pisanom obliku objaviti i dostaviti strankama u roku od 8 dana od 
zaključene sjednice. 
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POSTUPAK PO REDOVNIM PRAVNIM LIJEKOVIMA 
 

Članak 38. 
 

 Protiv odluke Registracijskog povjerenstva o prigovoru zbog 
neizdavanja ispisnice i zahtjevu za raskid ugovora stranke imaju pravo žalbe u 
roku od 8 dana od dana dostave prijepisa odluke. Pravovremeno podnesena 
žalba sprječava da rješenje postane pravomoćno u dijelu kojim se pobija žalbom. 
 

Članak 39. 
 

 Protiv odluke Registracijskog povjerenstva donesene povodom 
prigovora na registraciju igrača stranke nemaju pravo žalbe. 
 

Članak 40. 
 

 Stranka se može odreći prava na žalbu od trenutka kada je rješenje 
objavljeno, a ako nije objavljeno od trenutka kada primi prijepis rješenja. 
 Do donošenja odluke drugostupanjskog tijela stranka može odustati 
od već podnesene žalbe. 
 Odricanje ili odustanak od podnesena žalbe ne može se opozvati. 
 

Članak 41. 
 

 Žalba treba sadržavati: 
1. oznaku rješenja protiv kojeg se podnosi 
2. razloge zbog kojih se žalba podnosi 
3. potpis podnositelja žalbe 

 
Članak 42. 

 
 U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice niti predlagati novi 
dokazi, osim ako se oni odnose na bitne povrede odredaba postupka. 
 Rješenje doneseno temeljem odredbe čl. 30. st. 2. Postupovnog 
propisnika ne može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog 
činjeničnog stanja. 
 

Članak 43. 
 

 Rješenje se može pobijati: 
1. zbog bitne povrede odredaba postupka 
2. zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog  
3. zbog pogrešne primjene materijalnog prava. 
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Članak 44. 
 

 Bitna povreda odredaba postupka postoji ako Registracijsko 
povjerenstvo nije primijenilo ili je nepravilno primijenilo koju odredbu 
Registracijskog propisnika, a to je bilo ili je moglo biti od utjecaja na donošenje 
zakonite i pravilne odluke. 
  Bitna povreda odredaba postupka uvijek postoji: 

1. ako je u donošenju odluke sudjelovao član povjerenstva koji se po ovom 
propisniku morao izuzeti 

2. ako je odlučeno o zahtjevu koji ne ide u nadležnost Registracijskog 
povjerenstva 

3. ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem, a osobito propuštanjem 
dostave nije dana mogućnost da raspravlja pred Registracijskim 
povjerenstvom 

4. ako je u postupku sudjelovala osoba koja ne može biti stranka u postupku, 
ili ako klub nije zastupala ovlaštena osoba ili ako osobu bez poslovne 
sposobnosti nije zastupao zakonski zastupnik 

5. ako je odlučeno o zahtjevu o kojem je već pravomoćno odlučeno 
6. ako odluka ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako 

je izreka odluke nerazumljiva, ako proturječi sama sebi ili razlozima 
odluke, ili ako odluka nema uopće razloga, ili u njoj nisu navedeni razlozi o 
odlučnim činjenicama, ili su ti razlozi nejasni ili proturječni, ili ako o 
odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u 
razlozima odluke navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim 
u postupku i samih tih isprava ili zapisnika 

7. ako je odlukom prekoračen zahtjev 
 

Članak 45. 
 

 Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji kad je 
Registracijsko povjerenstvo kakvu odlučnu činjenicu pogrešno utvrdilo, odnosno 
kad je nije utvrdilo. 
 

Članak 46. 
 

 Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad Registracijsko 
povjerenstvo nije primijenilo odredbu Registracijskog propisnika koju je trebalo 
primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenilo. 
 

POSTUPAK PO ŽALBI 
 

Članak 47. 
 

 Žalba se podnosi Registracijskom povjerenstvu koje je donijelo 
odluku u dovoljnom broju primjeraka za Registracijsko povjerenstvo i protivnu 
stranku. 
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Članak 48. 
 

 Nepravovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu odbacit će 
Registracijsko povjerenstvo. 
 Registracijsko povjerenstvo odbacit će i žalbu na koju nije plaćena 
pristojba određena pravilima HRS-a. 
 

Članak 49. 
 

 Nakon primitka žalbe Registracijsko povjerenstvo će spis sa svim 
prilozima dostaviti na odlučivanje Upravnom odboru HRS-a kao 
drugostupanjskom tijelu. 
 

Članak 50. 
 

 Upravni odbor HRS-a odlučuje o žalbi na svojoj sjednici. 
 Na sjednicu će drugostupanjsko tijelo pozvati stranke i predsjednika 
Registracijskog povjerenstva. 
 Predsjednika povjerenstva na sjednici može zamijeniti tajnik 
Registracijskog povjerenstva. 
 

Članak 51. 
 
 Sjednica Upravnog odbora HRS-a na kojoj se odlučuje o žalbi 
počinje izlaganjem predmeta spora kojeg izlaže predsjednik Registracijskog 
povjerenstva, a zatim podnositelja žalbe i protivne stranke koja na sjednici daje 
svoj odgovor na žalbu. 
 

Članak 52. 
 
 Nakon što je predmet dovoljno raspravljen za odlučivanje po žalbi 
Upravni odbor HRS-a se povlači na odlučivanje. 
 

Članak 53. 
 
 Upravni odbor HRS-a ispituje odluku u onom dijelu u kojem se 
pobija žalbom, a ako se iz žalbe ne vidi u kojem dijelu se pobija odluka smatrat 
će se da se pobija u dijelu u kojem stranka nije uspjela u postupku. 
 

Članak 54. 
 
 Upravni odbor HRS-a će odbaciti nepravovremenu, nepotpunu ili 
nedopuštenu žalbu. 
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Članak 55. 
 
 Ako je žalba podnesena zbog pogrešne primjene materijalnog 
prava, Upravni odbor HRS-a će na sjednici na kojoj odlučuje o žalbi ako smatra 
da je osnovana preinačiti pobijano rješenje. 
 

Članak 56. 
 
Ako je žalba podnesena zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog 
stanja Upravni odbor HRS-a će na sjednici potpuno utvrditi činjenično stanje i 
donijeti svoju odluku po žalbi. 
 

Članak 57. 
 
 Upravni odbor HRS-a će ukinuti odluku Registracijskog 
povjerenstva ako je počinjena bitna povreda odredaba postupka i vratiti predmet 
na ponovno odlučivanje. 
 

Članak 58. 
 
  Ako su u postupku pred Registracijskim povjerenstvom povrijeđene 
odredbe čl.44. st. 2. i 5. Upravni odbor HRS-a će ukinuti odluku Registracijskog 
povjerenstva i odbaciti zahtjev. 
 

Članak 59. 
 
 Protiv odluke Upravnog odbora HRS-a nije dopuštena žalba. 
 

Članak 60. 
 Ovaj propisnik stupa na snagu danom objave na službenim ili 
internetskim stranicama Hrvatskog rukometnog saveza. 
 

Članak 61. 
 Na postupke pokrenute  prije stupanja na snagu ovog propisnika 
primjenjivat će se dosadašnji propisi. 
 

Članak 62. 
 
 Ako nakon stupanja na snagu ovog propisnika bude ukinuta odluka 
prvostupanjskog tijela, daljnji postupak provest će se po odredbama ovog 
propisnika. 
    


