
 

Prijevod (HNS/IS) 
Ur. Br. 6704/22; 08.07.2022. 
 

 
SAVEZIMA ČLANOVIMA FIFA-e  

Cirkularno pismo br. 1805 
 

Zurich, 8. srpanj 2022. 

SG/emo/gra 

 
 
 

Pravilnik o statusu i transferima igrača – kategorizacija klubova i registracijska razdoblja  
 

 
Poštovani, 

 
Kao i prijašnjih godina, ljubazno vas upućujemo na one članke Pravilnika o statusu i transferima igrača 

(Pravilnik) koji govore o naknadi za treniranje, klasifikaciji klubova u kategorije i registracijskim razdobljima.  

 

Kao što znate, korištenje Sustava za usklađivanje transfera (TMS) obvezno je za sve saveze. Registracijska 

razdoblja i kategorizacija klubova koja je utvrdio vaš savez moraju biti zabilježeni u TMS-u. Savezi također 

moraju točnima održavati podatke o svojim pridruženim klubovima (uključujući kategorizaciju klubova) u 

svojim nacionalnim registracijskim sustavima (NRS).  
 

 
1. Naknada za treniranje: kategorizacija klubova  

 

Svaki pridruženi klub koji postoji u TMS-u mora biti klasificiran od strane relevantnog saveza u različite 

kategorije u TMS-u do 31. srpnja 2022., temeljem financijskig ulaganja u treniranje igrača (vidi čl. 4 Dodatka 

4 Pravilnika).  
 

Nadalje, važno je da svaki savez podatke održava točnima (i trenutne i povijesne), uključujući informacije 
koje se odnose na kategorizaciju svih njegovih pridruženih klubova, u njegovom odnosnom NRS-u. U pogledu 
projekta Klirinške kuće (koja bi trebala zaživjeti kasnije ove godine) i kreiranja Elektroničke putovnice igrača, 
svaki savez treba slati registracijske detalje (putem sučelja FIFA Connect) koja obuhvaća cjelokupno razdoblje 
tijekom kojeg je igrač bio registriran u tom savezu. Ovi registracijski detalji moraju uključivati kategorizaciju 
pridruženog(ih) kluba(ova) za koje je igrač igrao.  

 
Svaki savez stoga mora također osigurati do 31. srpnja 2022.  da se kategorija treniranja svakog pridruženog 

kluba točno odražava u NRS-u. 

 

Određena kategorija vrijedit će za cjelokupnu relevantnu natjecateljsku godinu. Tijekom natjecateljske 

godine savezima nije dopušteno mijenjati i dopunjavati kategoriju kluba.  

 

Priložena tabela prikazuje kategorije dostupne svakom savezu za kategorizaciju njegovih pridruženih klubova, 

te primjenjive troškove treniranja (vidi čl. 4 st. 2 Dodatka 4 Pravilnika).  
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Ako savez ne kategorizira svoje pridružene klubove do utvrđenog roka, može podlijegati postupcima 

sukladnosti. Upućujemo vas na postupak administrativnog izricanja kazni (ASP), koji je opisan u FIFA-inom 

cirkularnom pismu br. 1478 od 6. ožujka 2015.   
 

2. Utvrđivanje registracijskih razdoblja  
 

Profesionalna natjecanja 

U TMS-u do 31. srpnja 2022. svaki savez mora utvrditi dva registracijska razdoblja za sljedeću kalendarsku 

godinu (tj. 1. siječanj 2023. do 31. prosinac 2023.), u skladu s čl. 6 st. 1 i 2 Pravilnika.  
 

U slučaju da tekuća natjecateljska godina nekog saveza završava nakon tog datuma, on mora utvrditi dva 

registracijska razdoblja odmah nakon posljednjeg dana tekuće natjecateljske godine (vidi cirkularna pisma 

FIFA-e br. 1743 od 14. prosinca 2020. i  1752 od 26. ožujka 2021.).   
 

Savezi moraju utvrditi različita registracijska razdoblja za svoja natjecanja za muškarce i žene (vidi cirkularno 

pismo FIFA-e br. 1601 od 31. listopada 2017.).   
 

U skladu s čl. 6 st. 2 u kombinaciji s Dodatkom 3 Pravilnika, datumi početka i završetka oba registracijska 

razdoblja i natjecateljske godine moraju biti javljeni FIFA-i putem TMS-a najmanje 12 mjeseci prije njihova 

stupanja na snagu.  
 

U odnosu na utvrđivanje datuma registracijskih razdoblja, molimo vodite računa o sljedećem:  
 

 prvo registracijsko razdoblje ne može trajati duže od 12 mjeseci;  
 

 drugo registracijsko razdoblje uobičajeno se utvrđuje u sredini natjecateljske godine i ne može trajati 
duže od četiri tjedna;  

 

 kad utvrđuje registracijska razdoblja, svaki savez posebno mora posvetiti pažnju datumu njihova 

završetka. Ako datum je završetka registracijskog razdoblja blagdan ili neradni dan u zemlji ili na 

teritoriju na kojem savez ima sjedište, taj savez ga neće moći produžiti na sljedeći radni dan ako bi 

to produženje premašivalo relevantno najduže trajanje; i   

 ako neki savez ne utvrdi registracijska razdoblja za natjecanja određenog spola, automatski će se 

primjenjivati registracijska razdoblje utvrđena za drugi spol. Savez neće moći registrirati igrače kad 

nisu utvrđena registracijska razdoblja.  
 

Ako savez ne utvrdi svoja registracijska razdoblja u TMS-u do 31. srpnja 2022., FIFA može sama utvrditi 

ove datume (vidi čl. 6 st. 2 Pravilnika). Propust utvrđivanja registracijskih razdoblja može također za 

posljedicu imati ASP.  
 

Isključiva je odgovornost svakog saveza osigurati da su točna registracijska razdoblja uredno unesena u TMS. 

Samo datumi uneseni u TMS bit će priznati od FIFA-e, bez obzira na bilo kakvu komunikaciju obavljenu izvan 

sustava. Kad registracijsko razdoblje još nije započelo, te u iznimnim okolnostima, moguće je promijeniti ove 

datume. Kad je registracijsko razdoblje započelo, neće biti moguće mijenjati ove datume.  
 

Amaterska natjecanja  

U skladu s čl. 6 st. 4 Pravilnika do 31. srpnja 2022. u TMS-u svaki savez mora utvrditi registracijska razdoblja 

za sljedeću kalendarsku godinu (tj. 1. siječanj 2023. do 31. prosinca 2023).  

https://hns-cff.hr/files/documents/7060/1478%20-%2006.03.15.%20-%20FIFA%20TMS%20-%20Administrativni%20postupak%20izricanja%20kazni%20-%20Glasnik%20i%20Web.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/20367/Circular%201743_Amendments%20RSTP%20and%20Procedural%20Rules_INT-10375%20od%2014.12.2020_HR.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/20934/FIFA%20cir.%201752_26.03.2021%20-%20Football%20Regulatory%20Matters_INT-2386_27.03.2021_HR.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/13494/FIFA%20Cir.%20pismo%20br.%201601%20-%2031.10.17.%20-%20Transferi%20profesionalnih%20igra%C4%8Dica%20putem%20TMS%20sustava%20-%20izmjene%20i%20dopune%20FIFA%20Pravilnika....pdf
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Molimo  vodite računa o sljedećem: 
 

 Odredbe o najdužem trajanju registracijskih razdoblja ne primjenjuju se na isključivo amaterska 
natjecanja. Stoga, savez mogu odlučiti utvrditi Stoga, savezi mogu odlučiti utvrditi jedno 
registracijsko razdoblje koje obuhvaća cjelokupnu natjecateljsku godinu za isključivo amaterska 
natjecanja.  

 

 Ako savez propusti utvrditi registracijska razdoblja za natjecanja u kojima sudjeluju samo igrači 
amateri, neće biti moguće registrirati igrače za klubove koji sudjeluju u ovim natjecanjima. 
Registracijska razdoblja za profesionalna natjecanja ne primjenjuju se na natjecanja u kojima 
sudjeluju samo igrači amateri.  

 
Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz prije navedeno, molimo ne ustručavajte se kontaktirati Odjel za 

status igrača na psdfifa@fifa.org.    

 

Zahvaljujemo vam na vašoj vrijednoj suradnji.  

S poštovanjem, 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 
 

Fatma Samoura 

Glavna tajnica 

 
 

Privitak. kako je spomenuto (samo engl.) 

cc: - Vijeće FIFA-e  

- Konfederacije 

- Komisija nogometnih dionika  

- Nogometni sud 

- ECA 

- FIFPRO 

- Svjetski forum liga 

mailto:psdfifa@fifa.org.



