
 

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 20. Pravilnika o statusu i 
transferima igrača FIFA-e i dodatka 4. istog Pravilnika te članka 65. 
Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a  na sjednici održanoj 10. 
12.  2018. donio, a dana 28. 06. 2021. izmijenio 
 
 

O D L U K U 
 
 

1. Pravo kluba na naknadu za treniranje igrača utvrđeno je odredbama 
članka 20. Pravilnika o statusu i trasferima igrača FIFA-e i dodatka 4. istog 
Pravilnika te odredbama članka 65. pravilnika o statusu igrača i 
registracijama HNS-a. 
 
2. Naknada za treniranje plaća se za treniranje koje je obavio klub/klubovi 
od početka kalendarske godine u kojoj je igrač napunio 12 godina života  do 
kraja kalendarske godine u kojoj je igrač napunio 21 godinu života, a pod 
uvjetom da je igrač zaključio ugovor  s klubom najkasnije u kalendarskoj 
godini u kojoj je napunio 23 godine života. 
 
 Iznimno, ako je očito da je igrač prije 21. godine života prekinuo razdoblje 
treniranja, naknada se plaća za razdoblje od početka kalendarske godine u 
kojoj je prvi put registriran za neki klub i godine života kada je utvrđeno da 
je igrač završio svoje treniranje. 
 
3. Ako igrač nakon zaključenja prvog ugovora do kraja kalendarske godine 
u kojoj navršava 23 godine zaključi ugovor s nekim drugim klubom, 
naknadu za treniranje ima samo klub u kojem je igrač bio registriran u 
razdoblju od zaključenja prvog ugovora pa do zaključenja sljedećeg 
ugovora. Isto načelo primjenjuje se za svaki sljedeći zaključeni ugovor do 
kraja kalendarske godine u kojoj igrač navršava 23 godine života. 
                                    
4. Naknada za treniranje izračunava se na način da se godišnji novčani iznos 
određen za kategoriju u koju je klub s kojim igrač zaključuje ugovor svrstan, 
pomnoži s brojem kalendarskih godina koje je igrač proveo u 
klubu/klubovima za koje je bio registriran u razdoblju iz točke 2. ove 
Odluke, a sukladno podacima navedenim u igračevoj putovnici. Ako ukupno 
razdoblje treniranja ne iznosi pune kalendarske godine, naknada za nepunu 
kalendarsku godinu se izračunava prema mjesecima koje je igrač proveo u 
klubu tijekom kalendarske godine.   
 
Iznimno, bez obzira u koju je kategoriju novi igračev klub svrstan, naknada 
za treniranje igrača plaća se prema iznosu određenom za III kategoriju ako 
se radi o razdoblju treniranja igrača u razdoblju od početka kalendarske 
godine u kojoj je igrač napunio 12 godina, pa do kraja kalendarske godine u 
kojoj je igrač napunio 15 godina života (ukupno četiri kalendarske godine). 
 
5. U svrhu izračunavanja troškove naknade za treniranje, HNS dijeli svoje 
klubove u tri kategorije. 
 
 
 
 



Kategorija Stupanj natjecanja novog kluba  Godišnji iznos naknade 
 
 I  Prva HNL       5.000,00 eur 
 
 II  Druga HNL         2.000,00 eur 
 
 III  Treća HNL, Prva HNLŽ,    1.000,00 eur 
  Prva HMNL  i razdoblje treniranja 
  igrača od 12. do 15 godine (kalendarske 
  godine u kojoj navršava te godine) 
  bez obzira na kategoriju novog kluba) 
 
Iznos naknade izračunava se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem 
tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate. 
 
6. Isplata naknada iz točke 5. ove Odluke obavlja se na sljedeći način: 
 
a) kada se zaključi stipendijski ugovor do kraja kalendarske godine u kojoj 
igrač navršava 21 godinu života, klubu/klubovima koji imaju pravo na 
naknadu novi klub će isplatiti 25 % iznosa utvrđenog u točki 5. ove Odluke; 
b) kada igrač zaključi profesionalni ugovor ili stipendijski ugovor nakon 
proteka kalendarske godine u kojoj je igrač navršio 21 godinu života, 
klubu/klubovima koji imaju pravo na naknadu novi klub će isplatiti 100% 
iznosa utvrđenog u točki 5. ove Odluke. Ako je klub već dobio naknadu 
zbog zaključivanja stipendijskog ugovora iz podtočke a), a igrač poslije, ali 
zaključno do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 23 godine, s istim 
klubom zaključi profesionalni ili stipendijski ugovor nakon igračeve 21 
godine, taj klub ima pravo na isplatu razlike u naknadi od 75% od iznosa 
utvrđenog u točki 5. ove Odluke.  
 
7. Ova Odluka vrijedi samo u slučaju prelaska igrača između dva kluba HNS-
a, odnosno kada igrač zaključi ugovor o igranju s nekim klubom HNS-a. Na 
sve prelaske igrača i zaključivanje ugovora koji su u vezi s nekim klubom 
stranog nacionalnog nogometnog saveza izravno se primjenjuju odredbe 
Pravilnika o statusu i transferima igrača FIFA-a. 
 
8. Riječ „igrač“ u ovoj Odluci odnosi se na oba spola. 
 
9. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom 
glasilu Saveza.  
 
10. U trenutku stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
Izvršnog odbora o visini naknade za treniranje igrača br.  460/10 od 19. 02. 
2010.  (Glasnik 08/10).  
 
11. Naknade za treniranje temeljem ugovora zaključenih prije stupanja na 
snagu ove Odluke izračunavaju se temeljem iznosa iz Odluke Izvršnog 
odbora br. 460/10 od 19. 02. 2010. 
 
         Predsjednik 
         Davor Šuker, v.r. 


