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Na temelju članka 12.A. Statuta Hrvatskog rukometnog saveza, Skupština Hrvatskog rukometnog saveza, a na 
prijedlog Upravnog odbora HRS-a, Skupština Hrvatskog rukometnog saveza na sjednici održanoj 27. studenog 
2009. godine donijela je  
 

R E G I S T R A C I J S K I 
P  R  O  P  I  S  N  I  K 

 
 
 

I.  O S N O V N E     O D R E D B E 
 

Članak 1. 
 Ovim se Propisnikom uređuju pravila i postupak registracije rukometnih organizacija, tj. klubova te 
igrača, trenera, sudaca i drugih pojedinaca, način prijelaza igrača iz kluba u klub i njihovo pravo nastupa u 
natjecanjima Hrvatskog rukometnog saveza (u daljnjem tekstu HRS), igranje stranih državljana za klubove 
članove HRS-a, igranje hrvatskih državljana za klubove u inozemstvu, te upisnici i način njihovog vođenja. 
 

Članak 2. 
 Odredbe ovog Propisnika su obvezatne za sve klubove, igrače i ostale pojedince članove HRS-a. 
 

Članak 3. 
 Upisnici ustanovljeni ovim Propisnikom javne su knjige koje vode nadležna registracijska tijela. 
 Upisnici se vode na načelima obveznosti, javnosti i istinitosti. 
 
 

II.  R E G I S T R A C I J A    K L U B A 
 

Članak 4. 
 Udruženje građana i športsko dioničko društvo se može registrirati kao rukometni klub član HRS-a 
prema uvjetima iz ovog Propisnika. 
 Najmanje 3 (tri) rukometna kluba registrirana kao Udruga građana, članovi HRS-a, na području jedne 
županije odnosno grada Zagreba mogu osnovati Županijski rukometni savez (u daljnjem tekstu ŽRS). 
 Ako je broj klubova manji, Upravni odbor HRS-a će odlučiti kojem će se županijskom savezu ti klubovi 
pridružiti.  
 

Članak 5. 
 Upisnike rukometnih organizacija, odnosno klubova (u daljnjem tekstu klubovi), vode županijski 
rukometni savezi i Registracijsko povjerenstvo HRS-a koje vodi Zbrojni upisnik županijskih rukometnih saveza i 
klubova. 
 

Članak 6. 
 Klub koji želi postati član HRS-a mora ispuniti slijedeće uvjete: 
  1. podnijeti prijavu za registraciju nadležnom ŽRS-u na obrascu RP-1, 
  2. priložiti dokaz o upisu u upisnik kod Zakonom mjerodavnog tijela državne uprave odnosno 
lokalne samouprave, 
  3. priložiti Statut ili drugi Pravilnik koji uređuje ustroj i način djelovanja kluba, 
  4. uplatiti pristojbu za ubilježbu u upisnik od 100 kn na žiro račun HRS-a. 
  5. uplatiti pristojbu za ubilježbu u upisnik od 100 kn na žiro račun nadležnog ŽRS-a. 
 

Članak 7. 
 Po primitku prijavnice za registraciju i ostalih potrebnih isprava, ŽRS mora u roku od 8 (osam) dana 
dostaviti prijavu Registracijskom povjerenstvu HRS-a. 
 Ako nedostaju potrebni prilozi ili su manjkavi, Registracijsko povjerenstvo ŽRS-a će podnositelju prijave 
odrediti rok od 15 (petnaest) dana u kojemu mora te nedostatke otkloniti. 

Ako podnositelj prijavnice ne otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da prijavnica nije bila 
niti podnesena, a podnositelj gubi pravo na povrat novca na ime pristojbe za ubilježbu u Upisnik. 

Registracijsko povjerenstvo HRS-a mora u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka prijavnice upisati 
klub u Upisnik HRS-a i o svojoj odluci u roku od 3 (tri) dana obavijestiti mjerodavni ŽRS i klub podnositelj prijave 
putem obrasca RP-6. 
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Članak 8. 
Promjene osnovnih podataka o klubu koji su bili navedeni u prijavi, obvezatno se moraju prijaviti uredu 

ŽRS-a koji je u roku 8 (osam) dana dužan obavijestiti ured HRS-a, te priložiti pravomoćno rješenje nadležnog 
tijela. 

U slučaju da klub ne postupi sukladno st. 1. ovog članka, klub gubi mogućnost natjecanja u tekućoj 
natjecateljskoj sezoni 

Veće promjene u ustrojstvu kluba, kao što su udruživanje u jedan ili više klubova, koji su uključeni u 
jedan sustav ili više sustava natjecanja mogu se činiti samo po svršetku natjecateljskog razdoblja. 
 

Članak 9. 
 Klubu prestaje članstvo u HRS-u istupanjem iz članstva, prestankom rada ili odlukom ovlaštenog tijela 
uprave kojom se zabranjuje rad i djelovanje kluba. 

 O prestanku članstva kluba ŽRS mora izvijestiti Upravni odbor HRS-a, u roku od 15 (petnaest) 
dana od dana kada sazna za postojanje jednog od razloga kojima klub prestaje biti članom HRS-a. 
 
 

III.  R E G I S T R A C I J A    I G R A Č A 
 

Članak 10. 
 Igrač koji pristupi u članstvo kluba kada navrši 10 godina života, registrira se kao igrač HRS-a 

pod uvjetima iz ovog Propisnika, čime stječe i preuzima sva prava, dužnosti i obveze koje proizlaze iz Statuta i 
ostalih propisa HRS-a. 
  

Za igrače mlađe od 18 godina života, uz dokumentaciju za registraciju potrebna je i pisana izjava jednog 
od roditelja ili skrbnika koju su klubovi dužni dostaviti uz dokumentaciju za registraciju, inače se neće dozvoliti 
registracija tog igrača ili igračice, te registracija ne proizvodi nikakve pravne učinke, pa se takav igrač smatra kao 
da nije niti bio registriran. 
 

Na odluku kojom se ne dozvoljava registracija igrača ili igračice, klub ima pravo žalbe u roku od 8 dana 
od dana primitka odluke.   
 

Članak 11. 
 Igrače klubove registriraju nadležna registracijska tijela u ŽRS-ima i Zagrebačkom rukometnom savezu. 
 Godišnju obnovu registracije članova kluba ovjeravaju svojim žigom mjerodavna registracijska tijela 
ŽRS-a. 
 

Članak 12. 
 Svaka registracija igrača se ovjerava žigom registracijskog tijela. 
 Za ovjeru prve registracije, bez obzira na stupanj natjecanja, mjerodavan je ŽRS. 
 Za ovjeru prijelaza, registracija stranih i hrvatskih državljana koji su bili članovi klubova drugih 
nacionalnih saveza koji se registriraju mjerodavno je Registracijsko povjerenstvo HRS-a. 
 

Članak 13. 
 Igrač ne može istovremeno biti registriran za dva rukometna kluba. 
 Pripadnost klubu se ustanovljuje na osnovi prethodne registracije. 
 Igrač koji u jednom prijelaznom roku potpiše pristupnicu za dva ili više klubova, s potpunom 
dokumentacijom ili bez nje, gubi pravo prijelaza iz matičnog kluba i ostaje njegovim članom do slijedećega 
prijelaznog roka, te se kažnjava sukladno odredbama Stegovnog propisnika HRS-a. 
 

Članak 14. 
 Kažnjeni ili suspendirani igrač može biti registriran za drugi klub pod uvjetima iz ovog Propisnika. 
 

Članak 15. 
 Igrač koji služi vojni rok može biti registriran za drugi klub pod uvjetima iz ovog Propisnika. 
 

Članak 16. 
 Strani državljani ili igrači s dvostrukim državljanstvom mogu se registrirati za klub 1. Hrvatske rukometne 
lige po postupku iz ovog Propisnika sukladno propisima Međunarodne rukometne federacije (IHF-a) i Europske 
rukometne federacije (EHF-a). 
 U jednom klubu po uvjetima iz stavka 1. može biti registriran neograničeni broj igrača. 
 

Članak 17. 
 Za igrača koji se prvi put registrira, klub koji ga želi registrirati mora registracijskom tijelu predati: 

1. pristupnicu igrača i klupski zahtjev za registraciju igrača (tiskanica RP-2) u jednom primjerku; 
2. domovnicu (samo na uvid); 
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3. dvije slike veličine 3 x 3.5 cm, ne starije od godine dana; 
4. potvrdu o uplati pristojbe u visini 40 kn (na žiro račun ŽRS-a) radi ubilježbe u upisnik igrača;   
5. ako je igrač mlađi od 18 godina potrebno je postupiti sukladno  čl. 10. st. 2. i 3. ovog propisnika 

 
Članak 18. 

 Za igrača koji prelazi iz kluba u klub, klub koji ga želi registrirati mora registracijskom tijelu predati: 
  1. pristupnicu igrača i klupski zahtjev za registraciju (tiskanica RP-2) u jednom primjerku; 
  2. ispisnicu iz bivšeg kluba (tiskanica RP-4) ili pravomoćnu pozitivnu odluku mjerodavnog tijela 
po zahtjevu za raskid ugovora ili po prigovoru zbog neizdavanja ispisnice uz dokaz o ispunjenju uvjeta iz odluke; 
  3. brisovnicu iz bivšeg ŽRS (tiskanica RP-8) 
  4. člansku iskaznicu s upisanim navodom o brisanju iz Upisnika i jednu sliku 3 x 3,5 cm, ne 
stariju od godine dana; 
  5. potvrdu o uplati 40 kn (na žiro račun ŽRS-a) za ubilježbu u upisnik igrača; 
  6. potvrdu o uplati pristojbe za prijelaz igrača iz kluba u klub, u visini 10 posto od izračuna 
odštete prema članku 33. Propisnika o statusu rukometaša za igrača koji se registrira odnosno ugovorene 
odštete, bez obzira jesu li se klubovi dogovorili o visini odštete za prijelaz iz kluba u klub. 
 Od pristojbe iz točke 6. ovog članka, 50 posto se iznosa od svote uplaćuje na žiro račun HRS-a, a 50 
posto na žiro račun ŽRS-a čiji je igrač bio član. 
 

Članak 19. 
 Za igrača hrvatskog državljana koji iz kluba drugog nacionalnog saveza prelazi u klub HRS-a, klub koji 
ga želi registrirati mora registracijskom tijelu predati: 
  1. pristupnicu igrača i klupski zahtjev za registraciju igrača (tiskanica RP-2) u jednom primjerku 
te ispunjeni obrazac zahtjeva za certifikat (tiskanica RP-3); 
  2. dopuštenje nacionalnog saveza kojemu pripada klub iz kojega igrač dolazi (dobivenu 
posredstvom Ureda HRS-a) (International Transfer Certificate); ovjerenim od strane IHF ili mjerodavne 
kontinentalne federacije  
  3. dvije slike veličine 3 x 3.5 cm, ne starije od godine dana 
  4. potvrdu o uplati 40 kn (na žiro račun ŽRS-a) za ubilježbu u upisnik igrača; 
  5. potvrde o uplati 800 kn na ime pristojbe za prijelaz igrača iz kluba u klub. 
 Od pristojbe iz točke 5., 50 posto se uplaćuje na žiro račun HRS-a, a 50 posto na žiro račun ŽRS-a u 
kojemu će igrač biti registriran. 
   6. dokaz o hrvatskom državljanstvu 
 

Članak 20. 
 Za igrača stranog državljana koji iz kluba drugog nacionalnog saveza prelazi u klub HRS-a, klub koji ga 
želi registrirati mora registracijskom tijelu predati: 
  1. pristupnicu igrača i klupski zahtjev za registraciju igrača (tiskanica RP-2) u jednom primjerku 
te ispunjeni obrazac zahtjeva za certifikat (tiskanica RP-3); 
  2. dopuštenje nacionalnog saveza kojemu pripada klub iz kojega igrač dolazi ili matičnog 
nacionalnog saveza (dobivena posredstvom Ureda HRS-a) (International Transfer Certificate); ovjerenim od 
strane IHF ili mjerodavne kontinentalne federacije  
  3. dvije slike veličine 3 x 3.5 cm, ne starije od godine dana; 
  4. potvrdu o uplati 40 kn (na žiro račun ŽRS-a) za ubilježbu u upisnik igrača; 
  5. potvrde o uplati 2000 kn na ime pristojbe za prijelaz igrača iz kluba u klub. 
 Od pristojbe iz točke 5., 50 posto se uplaćuje na žiro račun HRS-a, a 50 posto na žiro račun ŽRS-a u 
kojemu će igrač biti registriran. 
 

Članak 21. 
 Mjerodavno registracijsko tijelo mora u roku od 5 (pet) dana, računajući od dana primitka zahtjeva i 
potpune dokumentacije za registraciju, igrača registrirati. 
 Ako klub podnositelj zahtjeva za registraciju ne dostavi urednu i potpunu dokumentaciju, registracijsko će 
tijelo izvršiti predbilježbu temeljem potpisane pristupnice (obrazac RP-2) i zatražiti od kluba da u najkraćem 
mogućem roku, ali ne kasnije od 15 (petnaest) dana od dana predaje zahtjeva za registraciju, nedostatke otkloni 
odnosno dokumentaciju upotpuni. 
 U slučaju da klub u dopunskom roku od 15 dana ne dostavi svu dokumentaciju ili ona ne bude  uredna, 
mjerodavno registracijsko tijelo će zahtjev odbaciti kao nepotpun, te se takav igrač neće moći registrirati za klub. 

 
Članak 22. 

 Mjerodavno registracijsko tijelo mora nakon obavljene registracije, najkasnije u roku od 3 (tri) dana, 
dostaviti Registracijskom povjerenstvu HRS-a kopiju pristupnice, zahtjeva za registraciju igrača (tiskanica RP-2) i 
potvrdu o registraciji igrača (tiskanica RP-5), popunjenu člansku iskaznicu sa slikom te izračun propisanih taksi za 
prelazak. U protivnom predbilježba se poništava a igrač zadržava prethodni status. 
 Ukoliko je prelazak igrača u postupku arbitraže pri Registracijskom povjerenstvu HRS-a, rok se 
produžuje do okončanja pravomoćnog postupka. 
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Članak 23. 
 Nakon što dokumentaciju pregleda mjerodavno tijelo HRS-a za ovjeru registracija, po uplati svih pristojbi, 
članska će se iskaznica ovjeriti i dostaviti mjerodavnom registracijskom tijelu najkasnije u roku od 5 (pet) dana. 
 

Članak 24. 
 Osoba ovlaštena za potpisivanje u klubu vlastoručnim potpisom i klupskim pečatom potvrđuje da je igrač 
vlastoručno popunio podatke na pristupnici za registraciju i da je vlastoručno potpisao pristupnicu (tiskanica RP-
2), a za igrače mlađe od 18 godina, da je pristupnicu supotpisao roditelj ili skrbnik. 
 Za davanje netočnih podataka, igrač i klub biti će kažnjeni sukladno odredbama Stegovnog propisnika 
HRS-a. 
 

Članak 25. 
 Oblik i sadržaj članske iskaznice propisuje Upravni odbor HRS-a. 
 

Članak 26. 
 Ako se Članska iskaznica izgubi ili postane neupotrebljiva, klub mora zatražiti novu Člansku iskaznicu za 
igrača, koja se smatra duplikatom, što se i naznačuje na novoj iskaznici napisom “duplikat”. 
 
 

IV.  PRIJELAZ  IGRAČA  -  PROMJENA  ČLANSTVA 
 
 
A)  PRIJELAZNI ROK 
 

Članak 27. 
 Igrač iz kluba u klub može prijeći samo tijekom prijelaznog roka osim igrača koji nisu da dana registracije 
za novi klub nastupali više od godine dana u Hrvatskim rukometnim ligama, a nisu bili ugovorom vezani za svoj 
bivši klub. 
 

Članak 28. 
Prijelazni rok za potrebe HRS-a traje od 01.07. – 31.12. tekuće godine, s time da ako zadnji dan prijelaznog roka 
pada na blagdan ili neradni dan, isti se prebacuje na prvi idući radni dan i to do 16 sati. 
 

Članak 29. 
 Za potrebe Eurokupova bez prava nastupa u nacionalnom prvenstvu prijelazni rok se može odrediti po 
EHF-u i IHF-u. 
 

Članak 30. 
 Po isteku prijelaznog roka u roku od 24 sata mjerodavno registracijsko tijelo županijskog saveza mora 
poslati telefaksom ili e-mailom Registracijskom povjerenstvu HRS-a popis imena sa matičnim brojevima igrača 
koji su registrirani ili ustupljeni u proteklom prijelaznom roku. 
 Registracijsko povjerenstvo HRS-a mora izraditi zbrojni popis svih ustupljenih i registriranih igrača 
prijelaznog roka i obavijestiti ŽRS-e u roku 10 dana. Registracije i predbilježbe igrača smatrati će se 
punovaljanima, samo ako se nalaze na zbrojnom popisu Registracijskog povjerenstva HRS-a. 
 
 
B)  POSTUPAK PRIJELAZA IGRAČA IZ KLUBA U KLUB 
 

Članak 31. 
 Postupak pri prijelazu igrača iz kluba u klub: 
  - igrač podnosi zahtjev za izdavanjem ispisnice u prijelaznom roku na naslov kluba čiji je član 
(preporučenim pismom s povratnicom); 
  - mjerodavno klupsko tijelo mora na pisani zahtjev za izdavanje ispisnice u roku od 8 (osam) 
dana od dana primitka zahtjeva: 
          1. izdati ispisnicu ili 

2. dati pisani obrazloženi odgovor (preporučenim pismom s povratnicom) s navodom o 
postojanju zapreke za izdavanje ispisnice. 

 
U slučaju da se zahtjev za izdavanje ispisnice vrati igraču sa bilo kojom naznakom iz koje bi bilo vidljivo 

da klub nije primio zahtjev, igrač se obvezuje zahtjev sa svim prilozima kao i povratnicom s naznakom o 
neuspjeloj dostavi dostaviti Registracijskom povjerenstvu HRS-a u roku 8 dana od dana primitka obavijesti o 
neuspjeloj dostavi, a Registracijsko povjerenstvo HRS-a dužno je isti u roku od 3 dana od dana primitka takvog 
zahtjeva objaviti na oglasnim stranicama HRS-a te na oglasnoj ploči HRS-a sa svim prilozima. 

Ukoliko igrač ne dostavi u roku iz članka 31, stavka 2. takav zahtjev HRS-u, smatrat će se da takav 
zahtjev nije niti podnijet. 
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Ispisnicu ili pisani obrazloženi odgovor u ime kluba mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje, koja 
je u tom svojstvu registrirana i upisana u registar mjerodavnih tijela, a rješenje o upisu mora biti dostavljeno 
mjerodavnom tijelu HRS-a. 
 

Članak 32. 
 Ako klub u roku od 8 (osam) dana od dana prijama zahtjeva za izdavanjem ispisnice ne odgovori na 
igračev zahtjev, smatrati će se da je klub suglasan sa izdavanjem ispisnice, te se igrač može registrirati za novi 
klub, bez ikakve odštete i ispisnice. 
 Tijelo nadležno za registraciju igrača dužno je obavijestiti bivši klub o tako izvršenoj registraciji u roku od 
8 dana od dana izvršene registracije. 
 

Članak 33. 
 Ako klub ne izda ispisnicu igraču, mora navesti razlog i obrazložiti ga u pisanom obliku u roku 8 (osam) 
dana od dana prijama zahtjeva. Uz odgovor klub mora igraču dostaviti i podatke za izračun odštete. U takvom se 
primjeru prijelaz igrača iz kluba u klub može ostvariti odlukom Registracijskog povjerenstva HRS-a uz odštetu. 
 

Članak 34. 
 Na igračev pisani zahtjev klub mora izdati ispisnicu ako su ispunjeni ovi uvjeti: 
  - igrač je podnio zahtjev tijekom prijelaznog roka; 
  - igraču je istekao ugovor; 
  - klub u kojega igrač namjerava prijeći: 

1. isplatio je odštetu u visini svote koja je navedena u ugovoru između igrača i njegova 
dotadašnjeg kluba ili, 

   2. isplatio je odštetu sukladno Propisniku o statusu rukometaša HRS-a, 
- igrač nema nikakvih novčanih ili materijalnih obveza prema klubu. 

 Oblik i sadržaj ispisnice iz članstva kluba (tiskanica PR-4) propisuje Upravni odbor HRS-a. 
 Nakon izdavanja pravovaljane ispisnice, klub ne može osporiti njenu pravovaljanost. 
 
C)  PRIGOVOR ZBOG NEIZDAVANJA ISPISNICE 
 
 

Članak 35. 
 Ako klub sukladno roku u članku 34. odgovori niječno, a podnositelj zahtjeva i zainteresirani klubovi ne 
dogovore o uvjetima prijelaza, podnositelj zahtjeva ima pravo, u roku od 8 (osam) dana po primitku odgovora, 
podnijeti pisani prigovor zbog neizdavanja ispisnice, Registracijskom povjerenstvu HRS-a. 
 Uz prigovor podnosilac obvezatno mora priložiti: 
  - kopiju zahtjeva igrača za izdavanje ispisnice, 
  - dokaz da je i kada podnio zahtjev za izdavanje ispisnice, 
  - kopiju negativnog odgovora kluba, te 
  - potvrdu o uplati pristojbe u iznosu 500,00 kn na žiro račun HRS-a za prigovor zbog 
neizdavanja ispisnice. 
 

Članak 36. 
 Registracijsko povjerenstvo je obvezatno donijeti odluku na prigovor u roku od 30 (trideset) dana od 
dana zaprimanja prigovora. 
 Odluka Registracijskog povjerenstva o prigovoru mora biti jasna i nedvojbena, s navedenim uvjetima 
prijelaza i obrazloženjem donesene odluke prema Pravilniku o statusu rukometaša. 
 Podnositelj prigovora, zainteresirani klubovi i mjerodavni ŽRS-i obvezatni su Registracijskom 
povjerenstvu dostaviti tražene dokaze u neprekoračivom roku koji Povjerenstvo odredi, te se naknadno 
dostavljena dokumentacija neće moći koristiti osim ako stranke dokažu da za istu nisu znale ili ista nije bila 
dostupna. 
 

Članak 37. 
Odluka o prigovoru mora biti odaslana u pisanom obliku igraču podnositelju, zainteresiranim klubovima, 

te nadležnim savezima u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke. 
 
 
 
 
D)  ŽALBA NA ODLUKU REGISTRACIJSKOG POVJERENSTVA HRS-a 
 

Članak 38. 
 Na odluku Registracijskog povjerenstva HRS-a, kao prvostupanjskog tijela, nezadovoljna strana ima 
pravo, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke o prigovoru, podnijeti žalbu na Upravni odbor HRS-a. 
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 Podnositelj je uz žalbu dužan priložiti i potvrdu o izvršenoj uplati žalbene pristojbe na žiro račun HRS-a u 
iznosu 1.000,00 kn. 
 Upravni odbor HRS-a je dužan na svojoj prvoj sjednici, a najkasnije u roku od 45 (četrdesetpet) dana 
donijeti odluku na podnesenu žalbu, a odluka Upravnog odbora HRS-a je konačna. 
 
 

V.  PRIGOVOR  NA  REGISTRACIJU  IGRAČA 
 

Članak 39. 
 Prigovor na registraciju može uložiti bilo koji član HRS-a, u roku od 8 dana od dana saznanja za izvršenu 
registraciju, a najkasnije u roku od 90 dana od dana izvršene registracije. 
 

Članak 40. 
 Prigovor na registraciju se podnosi ŽRS-u u kojem je izvršena registracija, a kopija se dostavlja 
Registracijskom povjerenstvu HRS-a. 
 

Članak 41. 
 Podnositelj je dužan uz prigovor obvezatno priložiti dokaz o osnovanosti prigovora, te potvrdu o izvršenoj 
uplati pristojbe u iznosu od 500,00 kn na žiro račun ŽRS-a za prigovor na registraciju igrača. 
 

Članak 42. 
ŽRS dužan je na prigovor donijeti odluku i o tome pisano izvijestiti podnosioca prigovora, zainteresirane 

strane, odnosno klubove i Registracijsko povjerenstvo HRS-a u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana 
zaprimanja prigovora. 
 

Članak 43. 
 Na odluku ŽRS-a, strana koja se smatra oštećenom ima pravo žalbe u roku 8 (osam) dana od dana 
zaprimanja odluke Registracijskom povjerenstvu HRS-a čija je odluka konačna. 
 Podnositelj je dužan uz žalbu obvezatno priložiti dokaz o osnovanosti žalbe, te potvrdu o izvršenoj uplati 
pristojbe za žalbu u iznosu od 1.000,00 kn na žiro račun HRS-a. 
 

Članak 44. 
 Kad se na osnovu prigovora ustanovi nepravilna registracija i pravo nastupa, protiv igrača, kluba i ostalih 
odgovornih osoba biti će pokrenut stegovni postupak po odredbama Stegovnog propisnika HRS-a, po prijedlogu 
registracijskog prvenstva. 
 
 

VI.  P R A V O    N A S T U P A 
 

Članak 45. 
 Igrač ima pravo nastupa odmah po izvršenoj registraciji ako je: 
  1. registriran prvi put, 
  2. registriran u vrijeme prijelaznih rokova, 
  3. registriran na osnovi pravomoćne odluke Registracijske komisije, odnosno Upravnog odbora 
HRS-a, 
  4. ako do dana registracije za novi klub nije nastupao više od 1 (jedne) godine, a nije bio vezan 
ugovorom za svoj bivši klub. 
  5. ako u prethodna 24 mjeseca igrač nije imao pravo nastupa ni u jednoj nacionalnoj federaciji 
 

Ako jedan klub ima više ekipa koje se natječu u različitim liga natjecanjima, igrač/igračica može nastupati 
samo za jednu ekipu tog kluba. Izuzetak su igrači mlađi od 21 (dvadeset jedne) godine i igračice mlađe od 20 
(dvadeset) godina života koji prije početka te natjecateljske sezone (1.srpnja) nemaju navršene navedene godine. 
 Igrači stariji od 21 godine, odnosno igračice starije od 20 godina mogu u jednoj natjecateljskoj sezoni 
nastupiti za ekipu istog kluba u višem rangu natjecanja ali gube pravo povrata u ekipu nižeg ranga natjecanja 
toga istog kluba do kraja natjecateljske sezone. 
 

 
Članak 46. 

 Igrač nema pravo nastupa tijekom trajanja kazne zabrane nastupa izrečene od strane nekog od 
nadležnih tijela HRS-a koji imaju pravo izreći takvu kaznu. 
 

Članak 47. 
 Za vrijeme službe vojne obveze igrač ima pravo nastupa za svoj klub. 
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Članak 48. 
 Za klub Prve Hrvatske rukometne lige, na utakmici službenog natjecanja HRS-a, pravo nastupa ima 
neograničeni broj igrača strana državljana registriranih za taj klub sukladno Članku 16. ovog Propisnika. 
 
 

Članak 49. 
 Na prijateljskim utakmicama igrač može nastupati za klub čiji nije član samo ako ima suglasnost 
matičnog kluba. 
 
 

VII.  UGOVORI IZMEĐU IGRAČA I KLUBOVA 
 

Članak 50. 
 Međusobni odnosi između igrača i klubova uređuju se sukladno Propisniku o statusu rukometaša. 
 

Članak 51. 
 Igrač i klub mogu sklopiti: 
  - ugovor o športskom usavršavanju i stipendiranju igrača, 
  - ugovor o igranju kao dodatnoj djelatnosti (amaterski) i 
  - ugovor o profesionalnom igranju. 
 

Članak 52. 
 Ugovor između kluba i igrača Registracijsko povjerenstvo upisuje u Upisnik ugovora HRS-a na osnovi 
ispunjene tiskanice RP-7 u roku od 8 (osam) dana po podnošenju tiskanice na upis, te nakon ovjere dostavlja po 
jedan primjerak tiskanice igraču, klubu, a jedan zadržava u svojoj pismohrani. 
 Klub se obvezuje dostaviti registracijskom povjerenstvu HRS-a tiskanicu RP-7 i u prilogu ugovor,  
najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora. 
 U slučaju nepostupanja po ovom članku st.2., kaznit će se odgovorna osoba u klubu sukladno stegovnim 
propisima. 
 

Članak 53. 
 Ukoliko klub ili igrač ne izvršavaju obveze utvrđene ugovorom, strana koja se smatra oštećenom ima 
pravo zatražiti raskid ugovora. 
 U slučaju da igrač i klub imaju sklopljeno više ugovora, u slučaju spora raspravljat će se samo o ugovoru 
koji je pohranjen u HRS-u. 
 Zahtjev za raskid ugovora podnosi se Registracijskom povjerenstvu HRS-a, koje o istome mora donijeti 
odluku najkasnije 30(trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva. 
 Podnosilac je uz zahtjev dužan priložiti ugovor i dokaz o uplati pristojbe, te obrazložiti razloge zbog kojih 
traži raskid kao i priložiti svu raspoloživu dokumentaciju. 
 Protivna strana je po primitku zahtjeva dužna očitovati se na zahtjev u neprekoračivom roku od 8 dana 
uz dostavu svih dokaza, jer se naknadno dostavljeni dokazi neće moći uzeti u obzir, osim ako strana dokaže da 
joj isti nisu bili poznati ili nisu bili dostupni. 
 Pristojba za podnošenje zahtjeva za raskid ugovora iznosi 1000,00 kn. 
 Na odluku Registracijskog povjerenstva HRS-a, strana koja se smatra oštećenom, ima pravo uložiti 
žalbu u roku od 8 (osam) dana (od dana prijema odluke prvog stupnja) Upravnom odboru HRS-a, čija je odluka 
konačna. 
 U žalbi se ne smiju iznositi nove činjenice i dokazi osim onih koji im nisu bili poznati ili im nisu bili 
dostupni. 
 Pristojba za podnošenje žalbe Upravnom odboru HRS-a na odluku prvog stupnja iznosi 2000 kn. 
 

Članak 54. 
 Ugovor koji je u suprotnosti s odredbama zakona Republike Hrvatske te propisima i aktima Hrvatskog 
olimpijskog odbora i Hrvatskog rukometnog saveza smatra se ništetnim. 
 
 

VIII.  U S T U P A N J E    I G R A Č A 
 

Članak 55. 
 Klub može igrača privremeno ustupiti drugom klubu samo tijekom prijelaznog roka. 
 Ugovorom o ustupanju igrača koji klubovi zaključuju, uređuju se međusobni odnosi klubova i igrača. 
Igrač stječe pravo povrata u matični klub samo tijekom prijelaznog roka. 
 Posudba igrača ima se smatrati transferom u smislu ovog propisnika. 
 Po isteku razdoblja posudbe, igrač se automatski vraća u svoj prvobitni klub koji ga je dao na posudbu. 
 Rok trajanja posudbe ne može biti duži od prvobitnog ugovora koji ostaje na snazi između igrača i 
njegovog kluba. 
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Članak 56. 

Privremeno ustupljeni igrač ima pravo nastupa samo za klub kojem je ustupljen. 
 

Članak 57. 
 Privremeno ustupanje igrača registrira se u nadležnom tijelu za registracije (ŽRS-u ili Zagrebačkom 
rukometnom savezu) temeljem ugovora o posudbi u prelaznom roku, a tom prilikom izdaje se brisovnica koju 
izdaje matični županijski savez, te će se izvršiti deponiranje iskaznice matičnog kluba koja će se vratiti matičnom 
klubu nakon isteka posudbe. 
 Uz zahtjev za odobrenje prava igranja ustupljenog igrača, dostavlja se i pisani dokaz iz kojeg je vidljivo 
da je igrač suglasan igrati za klub kojem je ustupljen, osim za igrače koji imaju sklopljen profesionalni ugovor s 
klubom. 
 Bez obzira na rok ustupanja, pravo igranja ustupljenog igrača odobrava se za svaku natjecateljsku 
sezonu, te se iskaznica mora posebno ovjeriti. 
 Sva prava u svezi odštete za prijelaz igrača u drugi klub po isteku ugovorenog ustupanja zadržava klub 
koji ustupa igrača, uključivo i vrijeme ustupanja (smatra se da igrač/igračica nije niti napustio klub). 

 
Članak 58. 

 Za igrača koji se registrira na ugovor o ustupanju prema članku 56. ovog Propisnika, klub koji ga želi 
registrirati mora registracijskom tijelu predati:  
  1. pristupnicu igrača i klupski zahtjev za registraciju ustupljenog igrača (tiskanica RP-2) u 
jednom primjerku; 
  2. ugovor između dvaju klubova o ustupanju igrača; 

3. ispisnicu iz bivšeg kluba (tiskanica RP-4) 
  4. brisovnicu iz matičnog ŽRS (tiskanica RP-8) (ukoliko se radi o ustupanju u klub s područja 
drugog ŽRS-a) 
  5. pisani dokaz iz kojega je vidljivo da igrač želi igrati za klub kojemu je ustupljen (osim za 
igrače s profesionalnim ugovorom) 
  6. dvije sliku veličine 3 x 3.5 cm, ne starije od godine dana 
  7. potvrdu o uplati 40 kn (na žiro račun ŽRS-a) za ubilježbu u upisnik igrača; 
  8. potvrde o uplati 1000 kn na ime pristojbe za registraciju ustupljenog igrača. 
  Od pristojbe iz točke 8., 50 posto se uplaćuje na žiro račun HRS-a, a 50 posto na žiro račun 
ŽRS-a čiji je igrač bio član. 
 
 

IX. PRIJELAZ IGRAČA U KLUBOVE DRUGIH NACIONALNIH 
SAVEZA 
 

Članak 59. 
 Sukladno propisima Svjetske rukometne federacije (IHF) i Europske rukometne federacije (EHF), te 
Propisnika o statusu rukometaša i drugih akata i propisa HRS-a, hrvatski državljani članovi HRS-a, imaju pravo 
registracije i nastupanja za klubove drugih nacionalnih saveza. 
 

Članak 60. 
 Visina pristojbe za izdavanje odobrenja registracije i prava nastupa igrača člana HRS-a za klub drugog 
nacionalnog saveza (International Transfer Certificate) utvrđuje se sukladno propisima Svjetske i Europske 
rukometne federacije (IHF i EHF). 
 
 

X. REGISTRACIJA TRENERA, SUDACA I DRUGIH ČLANOVA HRS-a 
 

Članak 61. 
 Stručna osoba može postati članom HRS-a kao rukometni trener, pod uvjetima i na način propisan 
Zakonom o sportu, propisima Udruge trenera HRS-a, i ostalim propisima HRS-a. 
 
 

Članak 62. 
 Upisnik trenera vodi Udruga trenera HRS-a na način propisan Zakonom o sportu, propisima Udruge 
trenera HRS-a i ostalim propisima HRS-a. 
 

Članak 63. 
 Stručna osoba može postati članom HRS-a kao rukometni sudac, pod uvjetima i na način propisan 
Zakonom o sportu, propisima Udruge hrvatskih rukometnih sudaca, i ostalim propisima HRS-a. 
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Članak 64. 
 Upisnik sudaca, vodi Udruga hrvatskih rukometnih sudaca na način propisan Zakonom o sportu, 
propisima Udruge hrvatskih rukometnih sudaca i ostalim propisima HRS-a. 
 

Članak 65. 
 Osim igrača i druge osobe koje svojom voljom pristupe u klupsko članstvo moraju biti registrirane za klub 
pod uvjetima iz ovog Pravilnika, čime stječu pravo obavljanja službenih dužnosti na rukometnim utakmicama, ali i 
izvan njih. 
 Kao „ostali članovi kluba“ moraju se registrirati predsjednici i dopredsjednici klubova, osobe zaposlene u 
klubovima, i osobe koje obnašaju službene dužnosti za ime kluba tijekom utakmica, kao što su: „tehniko“, 
fizioterapeut, liječnik i službeni predstavnik kluba na utakmici. 
 Predsjednici i dopredsjednici, direktori kluba, kao i bilo koja osoba koja zastupa klub, mora biti upisana u 
registar udruga građana ili trgovačkog suda kao osoba ovlaštena za zastupanje jer u protivnom ne može niti 
zastupati klub, niti biti registrirana za klub. 
 Kao dokaz da je predsjednik, dopredsjednik ili direktor ili neka druga osoba ovlaštena za zastupanje 
kluba, prije početka svake sezone ili po provedenoj izmjeni osobe ovlaštene za zastupanje klub se obvezuje u 
roku od 8 dana dostaviti registracijskom tijelu izvod iz registra udruga građana ili trgovačkog suda. 
 

Članak 66. 
 Registraciju prema prethodnom članku obavlja mjerodavno registracijsko tijelo u ŽRS-u. 
 Za osobe koje se registriraju prema prethodnom članku klub mora registracijskom tijelu predati: 
  1. klupski zahtjev za registraciju u klupskog člana kluba (RP-2); 
  2. jednu sliku veličine 3 x 3,5 cm, ne stariju od godine dana; 
  3. potvrdu o uplaćenih 40 kn na ime pristojbe za ubilježbu u upisnik. 
 
 

XI.  UPISNICI  I  VOĐENJE  UPISNIKA 
 

Članak 67. 
 Sukladno odredbama ovog Pravilnika mjerodavna tijela vode slijedeće upisnike: 
  1. Upisnik osnovnih rukometnih organizacija, klubova; 
  2. Upisnik igrača; 
  3. Upisnik trenera; 
  4. Upisnik sudaca 
  5. Upisnik ostalih članova HRS-a. 
  6. Upisnik ugovora između igrača i kluba 
 

Članak 68. 
 Upisnik osnovnih rukometnih organizacija-klubova vode mjerodavna registracijska tijela ŽRS-a za 
klubove sa svoga područja te Registracijsko povjerenstvo HRS-a koje vodi Upisnik svih klubova članova HRS-a. 
 
 

Članak 69. 
 U upisnicima osnovnih organizacija-klubova obvezatno se vode slijedeći podaci: 
  1. redni broj upisnika; 
  2. matični broj kluba; 
  3. naziv kluba; 
  4. sjedište i adresa kluba; 
  5. nadnevak osnutka kluba; 
  6. popis privitka podnesenih uz prijavnicu (statut, rješenje o registraciji državnog tijela, odnosno 
tijela lokalne samouprave). 

 
Članak 70. 

Upisnik igrača vode registracijska tijela ŽRS-a za klubove sa svoga područja, a Registracijsko povjerenstvo HRS-
a koje vodi upisnik za sve igrače članove HRS-a. 
 

Članak 71. 
 U upisnicima igrača obvezatno se vode slijedeći podaci: 
  1. redni broj upisnika; 
  2. nadnevak upisa; 
  3. ime, očevo ime i prezime i OIB; 
  4. matični broj igrača; 
  5. naziv i mjesto kluba za koji se registrira; 

6. godišnja ovjera registracije; 
7. nadnevak brisanja iz upisnika. 
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Članak 72. 

 Upisnike trenera vodi Županijski Zbor trenera za trenere sa svoga područja, a Udruga trenera HRS-a  
vodi upisnik svih trenera HRS-a. 
 

Članak 73. 
 Upisnik ugovora između igrača i klubova vodi Registracijsko povjerenstvo HRS-a. 
 
 U upisniku ugovora igrača i klubova naročito se vode podaci: 
 - ime i prezime igrača 
 - ime kluba 
 - vrijeme trajanja ugovora 
 - vrste ugovora 
 

Članak 74. 
 Upisnike sudaca vodi Županijski zbor sudaca za suce sa svoga područja, a Udruga hrvatskih rukometnih 
sudaca vodi upisnik svih sudaca HRS-a. 
 

Članak 75. 
 Upisnike ostalih članova vode registracijska tijela ŽRS-a, za članove sa svoga područja, a Registracijsko 
povjerenstvo HRS-a, vodi upisnik svih ostalih članova HRS-a. 
 
 

XII.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 
 

Članak 76. 
 Odredbe ovog propisnika tumači Upravni odbor HRS-a. 
 

Članak 77. 
 Promjene i dopune ovog Propisnika obavljaju se na način i po postupku propisanom za njegovo 
donošenje. 
 

Članak 78. 
 Propisnik je donesen na sjednici Skupštine HRS-a 21. prosinca 2006. te stupa na snagu danom 
donošenja, osim odredaba koje se odnose na prijelazni rok u članku 28., a koje stupaju na snagu 01. srpnja 2007. 
 Izmjene i dopune propisnika donesene su na sjednici Skupštine HRS-a 27. Studenog 2009. te stupaju 
na snagu danom donošenja. 
 
 
U Zagrebu, 27.11.2009. 

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza 
 

Sandi Šola,  v.r. 


