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OBAVIJEST KLUBOVIMA 
 
IZVADAK IZ PRAVILNIKA O STATUSU IGRAČA I REGISTRACIJAMA  

 
 
PRIJELAZNI ROKOVI 
 
Prijelazni rokovi za igrače su: ljetni prijelazni rok i zimski prijelazni rok.  
 
Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do 31. kolovoza svake godine, a zimski prijelazni rok traje od 
18. siječnja do 15. veljače svake godine.  
Ljetni prijelazni rok za klubove malog nogometa traje od 15. srpnja do 30. rujna svake godine, a 
zimski prijelazni rok od 07. siječnja do 03. veljače svake godine.)  
 
PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA IGRAČA 
 
Igrači profesionalci koji se iz klubova HNS-a ustupaju u klub Treće HNL mogu se registrirati i nakon 
proteka ljetnog prijelaznog roka, i to do 14. listopada, odnosno i nakon proteka zimskog prijelaznog 
roka, i to do 28. veljače. 
 
Tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između 
01. ožujka i 14. lipnja, mogu se registrirati:  
- igrači amateri koji se natječu u Trećoj HNL i u isključivo amaterskim ligama,  
- igrači amateri iz klubova HNS-a koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub 
nisu stariji od 16 godina.  
Igrači amateri koji nakon postupka preregistracije ostanu nepreregistrirani mogu se registrirati i u 
razdoblju između 01. i 31. ožujka.  
 
Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji (prva registracija) mogu se 
registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju između 01. svibnja i 14. lipnja. 
 
Igrač koji se registrirao za novi klub ne može se, osim ako se ne radi o ustupanju, ponovno 
registrirati za dosadašnji klub ako nije proteklo razdoblje od dvadeset (20) dana od dana 
registracije za novi klub. 
 
Igrači mogu biti registrirani za najviše tri kluba tijekom natjecateljske godine, a tijekom ovog 
razdoblja igrač ima pravo nastupa u službenim utakmicama samo za dva kluba. 
 
REGISTRACIJA IGRAČA VETERANA 
 
Igrači veterani mogu se prvi put za veteranski klub/momčad registrirati tijekom cijele natjecateljske 
godine, te prelaziti iz kluba u klub tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od 15. 
listopada do 17. siječnja i u razdoblju od 01. travnja do 14. lipnja. 
 
DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU 
 
Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu (recipis). 
Ako je istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i iznimno, ako su je zatražili 
igrači koji te natjecateljske godine nisu stariji od 16 godina, u zimskom prijelaznom roku do 
01.veljače, ako ne postoje smetnje predviđene ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS, klub 
je obvezan izdati igraču istupnicu. 
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 UPUTA KLUBOVIMA O NAČINU PROVEDBE REGISTRACIJE IGRAČA 
  
Ovlaštene osobe klubova dužne su unositi u Comet sustav dokumente koji su potrebni za 
registraciju igrača.  
 
Za prvu registraciju potrebno je unijeti dokument igrača, sliku igrača i prijavu za prvu 
registraciju.  

 

Za prijelaz igrača potrebno je unijeti prijavu za registraciju, istupnicu iz prijašnjeg kluba i 
brisovnicu ukoliko dolazi iz drugog saveza.  
 
Sve video upute za comet sustav se nalaze na web stranici Nogometnog saveza županije istarske.  
 
https://nszi.hr/regiustracije-zapisnici-i-propisi/video-upute-za-comet 
  
 
Za sve upite i nejasnoće, slobodni ste se obratiti na e-mail adresu: 
nogometni.savez.zupanije.istarske@pu.t-com.hr  
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