
 

 

 

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 25. 02. 2020. donio  
 
 

PRAVILNIK   O   DOZVOLAMA    ZA   RAD (LICENCAMA)   NOGOMETNIH   TRENERA, SPORTSKIH 
DIREKTORA I VODITELJA ŠKOLA NOGOMETA 

 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Pravilnik o dozvolama za rad (licencama) nogometnih trenera (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 

donosi odredbe o izdavanju dozvola za rad (u daljnjem tekstu: licenci) svih kategorija 
nogometnih trenera (treneri, sportski direktori, voditelji škola nogometa), kao i za sve 
razine nogometnog natjecanja. 

(2) Pravilnik određuje slijedeće vrste licenci za rad: 
a) UEFA PRO, 
b) PRO, 
c) UEFA A, 
d) A, 
e) UEFA B, 
f) B, 
g) C, 
h) FUTSAL UEFA B 
i) FUTSAL B 
j) FUTSAL C 
k) UEFA A Vratari 
l) A Vratari 

 
(3) Pravilnik određuje potrebne dokumente za izdavanje licenci, postupak njihovog izdavanja 

te vrijeme valjanosti licenci. 
 
II.         LICENCE TRENERA 
 

Članak 2. 
(1) Na temelju stručne osposobljenosti i usavršenosti te posjedovanja odgovarajuće diplome 

nogometnog trenera, treneri mogu dobiti sljedeće licence: 
a) UEFA PRO LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao: 

– sportski direktor klubova I. stupnja natjecanja, 
– trener seniorske ekipe klubova I. stupnja natjecanja,  
– voditelj škole nogometa u klubovima I. stupnja natjecanja. 

b) PRO LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao: 
– sportski direktor klubova I. stupnja natjecanja, 
– trener seniorske ekipe klubova II. stupnja natjecanja, 
– voditelj škole nogometa u klubovima II. stupnja natjecanja, 
– trener svih ekipa mlađih uzrasta klubova I. stupnja natjecanja. 

c) UEFA A LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao: 
– sportski direktor klubova I. stupnja natjecanja (uz potvrdu HNS-a o 

reprezentativnom igračkom statusu)  
– trener svih momčadi mlađih uzrasta klubova I. stupnja natjecanja, 
– pomoćni trener seniora klubova I.  stupnja natjecanja, 
– trener seniorske ekipe klubova III. stupnja natjecanja, 



 

 

 

– voditelj škole nogometa u klubovima III. stupnja natjecanja, 
– trener  ekipe juniora i kadeta u klubovima II stupnja natjecanja. 

d) LICENCU A, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao: 
– sportski direktor klubova III. stupnja natjecanja, 
– trener seniorske momčadi IV stupnja natjecanja (IV lige), 
– trener seniorskih ekipa klubova I. stupnja natjecanja za žene,  
– trener momčadi pionira i mlađih pionira klubova II. stupnja natjecanja, 
– trener svih momčadi mlađih uzrasta klubova III. stupnja natjecanja. 

e) LICENCU UEFA B / LICENCU B, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao: 
– trener seniorske ekipe II. stupnja natjecanja za žene, 
– trener seniorskih momčadi V. stupnja natjecanja (prva županijska liga), 
– pomoćni trener seniora klubova III. stupnja natjecanja, 
– trener početnika klubova II. stupnja natjecanja, 
– pomoćni trener svih mlađih uzrasnih kategorija klubova I. stupnja natjecanja 
– trener svih momčadi mlađih uzrasta klubova III. i IV stupnja natjecanja, 

f) LICENCU C, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao: 
– trener seniorske momčadi klubova VI. stupnja natjecanja (druga županijska 

liga), 
– trener momčadi pionira i početnika klubova V. stupnja natjecanja, 
– trener svih momčadi mlađih uzrasta klubova VI. stupnja natjecanja, 
– trener svih ekipa mlađih uzrasta klubova I. stupnja natjecanja za žene. 
– iznimno, županijski nogometni savezi ovlašteni su utvrditi koju momčad u 

kojem stupnju natjecanja na županijskoj razini treneri sa C licencom mogu 
voditi    

g) FUTSAL UEFA B LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao: 
– trener seniorske momčadi I. Hrvatske malonogometne lige, 
– trener svih momčadi mlađih uzrasta I. Hrvatske malonogometne lige. 

h) FUTSAL B LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao : 
-trener seniorske momčadi II. Hrvatske malonogometne lige, 
- trener seniorske ekipe I. Hrvatske malonogometne lige za žene. 

  i)    FUTSAL C LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad kao :        
 - trener seniorske momčadi II. Hrvatske malonogometne lige, 

- trener seniorske ekipe I. Hrvatske malonogometne lige za žene. 
- trener svih momčadi mlađih uzrasta I. i II. Hrvatske malonogometne lige, 
- trener svih ekipa mlađih uzrasta u malonogometnim natjecanjima za žene, 
- trener svih momčadi županijske malonogometne lige. 

                        j)   UEFA A VRATARI  licencu, s kojom trener stječe pravo na rad   
 najviše kao: 
                              - trener vratara I. stupnja natjecanja 
                        k)  A VRATARI  licencu, s kojom trener stječe pravo na rad najviše    kao:  
                              - trener vratara II. stupnja natjecanja 
                   
 
 

Članak 3. 
(1) Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu. 

 
Članak 4. 

(1) Trener istodobno može biti licenciran samo za jednu momčad jednog kluba.  
(2) Iznimno, trener istodobno može biti licenciran za jednu momčad nogometnog kluba i 
jednu momčad futsal kluba ako za obje ima valjane diplome i licence 



 

 

 

(3) Iznimno, voditelj škole nogometa može biti licenciran kao trener jedne od momčadi mlađih 
uzrasnih kategorija u klubu u kojem obavlja dužnost voditelja škole nogometa, a sportski 
direktor može biti licenciran kao trener seniorske momčadi u klubu u kojem obavlja 
dužnost sportskog direktora.  

 
Članak 5. 

(1) Klub u jednoj natjecateljskoj godini može licencirati maksimalno dva trenera po jednoj 
momčadi (kategoriji). 

(2) Iznimno, ukoliko ugovor o treniranju bude jednostrano raskinut od strane trenera (ostavka 
trenera), uslijed više sile (smrt ili bolovanje trenera) ili sporazumnim raskidom trenera i 
kluba, licenca tog trenera ne ubraja se u ograničenje iz stavka 1. ovog članka. 

 
 
III.       DOKUMENTI ZA IZDAVANJE LICENCI 
 

Članak 6. 
(1) Licenca UEFA PRO može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 

– UEFA PRO diplome Nogometne akademije HNS  ili nekog od nacionalnih 
nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske konvencije. 
- potvrde Nogometne akademije HNS o apsolventskom statusu na UEFA PRO 
razini, a sukladno Pravilniku o licenciranju klubova, 
- potvrde Nogometne akademije HNS o redovitom pohađanju  
edukacijskog tečaja za UEFA PRO trenersku diplomu, a sukladno Pravilniku o 
licenciranju klubova. 

 
Članak 7. 

(1) Licenca PRO može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata. 
– diplome PRO trenera Nogometne akademije HNS, 
– diplome profesora tjelesne i zdravstvene kulture Kinezioloških fakulteta (u 

daljnjem tekstu: KF) u trajanju studija od četiri godine sa izbornim 
predmetom nogomet od 450 sati (stečene najkasnije do 01. 09. 2007.), 

– diplome višeg trenera nogometa KF u trajanju studija od pet semestara 
(stečene najkasnije do 01. 09. 2007.), 

– diplome profesora kineziologije Hrvatskih sveučilišta sa usmjerenjem 
nogomet koja je stečena nakon 01. 09. 2007., koji posjeduje trenersku praksu 
u trajanju od najmanje jedne natjecateljske godine uz mentora s najmanje 
PRO licencom, čime je stekao A licencu te je kao takav kroz elektronski sustav 
natjecanja HNS-a (Comet) bio licenciran kao trener najmanje dvije 
natjecateljske godine, 

– diplome prvostupnika kineziologije Hrvatskih sveučilišta sa usmjerenjem 
nogomet koja je stečena nakon 01. 09. 2007., koji posjeduje trenersku praksu 
u trajanju od najmanje jedne natjecateljske godine uz mentora s najmanje 
PRO licencom, čime je stekao A licencu te je kao takav kroz elektronski sustav 
natjecanja HNS-a (Comet) bio licenciran kao trener najmanje dvije 
natjecateljske godine. 

 
Članak 8. 

(1) Licenca UEFA A može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 
– UEFA A diplome Nogometne akademije HNS ili nekog od nacionalnih 

nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske konvencije. 
 

Članak 9. 



 

 

 

(1) Licenca A može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 
– diplome trenera sa A licencom Nogometne akademije HNS, 
– svjedodžbe trenera nogometa I. razreda Centra za školovanje trenera Zagreb, 
– svjedodžbe trenera nogometa Centra KF Zagreb stečene do 17. 09. 2003., 
– uvjerenja trenera nogometa Akademije Hrvatskog olimpijskog odbora (u 

daljnjem tekstu: HOO) dobivenog do 17. 09. 2003., 
– uvjerenja trenera nogometa Centra – Split dobivenog do 17. 09. 2003., 
– diplome profesora tjelesne i zdravstvene kulture KF u trajanju studija od 

četiri godine sa izbornim predmetom nogomet manje od 450 sati, 
– diplome profesora kineziologije u trajanju studija od četiri godine sa izbornim 

predmetom nogomet od 450 sati stečene nakon 01. 09. 2007., uz uvjet da 
kandidat ima trenersku praksu u trajanju od najmanje jedne natjecateljske 
godine uz mentorstvo trenera sa najmanje PRO licencom, 

– diplome prvostupnika Društvenog veleučilišta usmjerenje nogomet stečene 
nakon 01. 09. 2007., uz uvjet da kandidat ima trenersku praksu u trajanju od 
najmanje jedne natjecateljske godine uz mentorstvo trenera sa najmanje 
PRO licencom. 

 
Članak 10. 

(1) Licenca UEFA B / B licenca može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 
– diplome UEFA B Nogometne akademije HNS ili nekog od nacionalnih 

nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske konvencije. 
– diplome trenera sa B licencom Nogometne akademije HNS. 

 
Članak 11. 

(1) Licenca C može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 
– diplome profesora tjelesno – zdravstvene kulture bez izbornog predmeta 

nogomet, 
– diplome voditelja u nogometu C kategorije Nogometne akademije  HNS 
– uvjerenja za kandidata – trenera od Županijskih nogometnih saveza (u 

daljnjem tekstu: ŽNS) uz uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za voditelja u 
nogometu C kategorije Nogometne akademije HNS 

– diplome trenera C ŽNS-a uz uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za voditelja 
u nogometu C kategorije Nogometne akademije HNS 
 

 
 
 

Članak 12. 
(1) Licenca FUTSAL UEFA B  može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:  

– diplome FUTSAL UEFA B Nogometne akademije HNS ili nekog od nacionalnih 
nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske konvencije. 
 

 
Članak 13. 

(1) Licenca FUTSAL B može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 
- diplome FUTSAL B Nogometne akademije HNS 

 
Članak 14.  

(1) Licenca FUTSAL C može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 
– diplome trenera FUTSAL C kategorije Nogometne akademije  HNS 

 



 

 

 

Članak 15. 
 

(1) Licenca UEFA A Vratari može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 
        - diplome UEFA A Vratari Nogometne akademije HNS ili nekog od nacionalnih 
nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske konvencije.         

 
Članak 16. 

(1) Licenca A Vratari može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata: 
              - diplome A Vratari Nogometne akademije HNS 
              
 

Članak 17. 
(1) Kao uvjet za izdavanje licenci, u dokumentaciju za dobivanje licenci, uz stečenu diplomu ili 

potvrdu Nogometne akademije o apsolventskom statusu na UEFA PRO razini ili potvrde o 
urednom pohađanju edukacijskog tečaja, obvezno se mora priložiti i sljedeća 
dokumentacija: 

– trenerska iskaznica s uplaćenom članarinom za tekuću natjecateljsku godinu, 
– fotografija trenera za koga se traži izdavanja licence, 
– potvrda o uplaćenoj pristojbi za licencu, 
– potvrda o prisustvovanju na obaveznom seminaru trenera,  
– ugovor s klubom registriran i verificiran od strane nadležnih tijela HNS-a. 
– kopija uvjerenja o stručnoj spremi, stručnoj osposobljenosti ili  usavršenosti 

za poslove u sportu. 
 
 
IV.       PRISTOJBE ZA LICENCE 
 

Članak 18. 
(1) Odluku o visina pristojbi za licence trenera svih rangova natjecanja HNS-a, na prijedlog 

Komisije nogometnih trenera (u daljnjem tekstu: KNT) HNS-a, donosi Izvršni odbor (u 
daljnjem tekstu: IO) HNS-a, najkasnije do 01. srpnja, u kalendarskoj godini za iduću 
natjecateljsku godinu. Visinu pristojbi za licence trenera u stupnjevima natjecanja u 
nadležnosti ŽNS-a donosi najkasnije do 01.srpnja  nadležno tijelo ŽNS-a. 

 
Članak 19. 

(1) Pristojbe se uplaćuju na žiro račun HNS-a za licence trenera svih stupnjeva natjecanja 
HNS-a. Pristojbe za ostale licence uplaćuju se na žiro račun ŽNS-a. 

 
 

 
V.        POSTUPAK IZDAVANJA LICENCI 
 

Članak 20. 
(1) Za dobivanje licenci postupak je sljedeći: 

– klub podnosi zahtjev u propisanom roku, a u kojem je navedeno ime i 
prezime trenera, kategorija, zvanje i vrsta licence čije se izdavanje traži, 

– zajedno sa zahtjevom prilaže se potrebna dokumentacija iz članka 17.ovog 
Pravilnika. 

 
Članak 21. 

Licencu izdaju ovlaštene osobe. 
 



 

 

 

Za trenere klubova I. i II. HNL (seniorskih ekipa i ekipa mlađih uzrasta koje se natječu u I. 
HNL) te za trenere seniorskih ekipa I. HNLŽ, I. HMNL, I. HMNLŽ i klubova III. HNL, licence 
izdaje tajnik KNT-a HNS-a. 
 
Za trenere ekipa mlađih uzrasta klubova koji se natječu u ligama mlađih uzrasta 
Nogometnih središta HNS-a, licence izdaje instruktor nadležnog nogometnog središta.  
 
Za trenere svih ekipa klubova IV. stupnja natjecanja, trenere svih ekipa II. HMNL i 
trenere ekipa mlađih uzrasta klubova I. HMNL licence izdaje instruktor nadležnog 
nogometnog središta.  
 
Za trenere svih ekipa klubova II. HNLŽ i II. HMNLŽ te za trenere mlađih uzrasta I. HNLŽ i I. 
HMNLŽ licence izdaje nacionalni instruktor za ženski nogomet.  
 
Za trenere klubova nižih stupnjeva natjecanja od IV. stupnja, za sve uzrasne kategorije, 
licence izdaje instruktor ŽNS-a. 
 

 
Članak 22. 

(1) U slučaju odbijanja izdavanja licenci od stane ovlaštene osobe, a kada su ispunjeni svi 
uvjeti za njezino izdavanje, podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe KNT-u HNS-a, odnosno 
KNT-u ŽNS-a. 

 
 
VI.       POSEBNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
(1) Treneri koji su stekli svjedodžbe ili diplome u bivšoj Republici Jugoslaviji, izdane do 01. 10. 

1991., a koje su istovjetne hrvatskim, mogu dobiti odgovarajuću licencu u Hrvatskoj. 
     
 
      Članak 24. 

(1) Treneri koji nisu osvježili svoje licence izdane od strane Nogometne akademije   HNS, (UEFA 
PRO; UEFA A; UEFA B; UEFA FUTSAL B; UEFA A Vratari), ne mogu dobiti odgovarajuću licencu 
u Hrvatskoj. 

 
Članak 25. 

(1) Županijski nogometni savezi obvezni su sa svojim tijelima nadležnim za licenciranje 
trenera voditi članstvo u trenerskoj organizaciji putem Comet sustava Hrvatskog 
nogometnog saveza 

(2) Županijski nogometni savezi obvezni su sa svojim tijelima nadležnim za licenciranje 
trenera provoditi obavezne seminare licenciranja trenera prije početka svake 
natjecateljske godine te evidenciju prisutnosti voditi kroz Comet sustav Hrvatskog 
nogometnog saveza 

(3) Ovim pravilnikom se definira status trenera drugih ekipa svih kategorija prema statusu 
kluba a ne ekipe u natjecanju. 

(4) iznimka su klubovi II i III HNL čije ekipe igraju I HNL mladeži u kojoj se traži viša licenca. 
 

 
VII.      KONTROLA LICENCI 
 

Članak 26. 



 

 

 

(1) Kontrolu licenci trenera provodi delegat na utakmici prema Pravilniku o natjecanjima. 
Ukoliko na utakmici nema delegata, kontrolu licenci provodi sudac utakmice. 

 
 

Članak 27. 
(1) Osoba ovlaštena za izdavanje licenci dužna je neposredno prije početka natjecanja 

pismeno upozoriti povjerenika lige na klubove koji nemaju licencirane trenere. 
 

       Članak 28. 
(1)  KNT HNS-a dužna je pokrenuti disciplinski postupak pred nadležnim tijelima    HNS-a, protiv 

svih službenih osoba, koje ne rade u skladu s ovim Pravilnikom. 
(2)  U slučaju ponavljanja prekršaja vezanih uz ovaj Pravilnik,  KNT može treneru privremeno 

oduzeti licencu i to na razdoblje najduže do godinu dana.  
 

Članak 29. 
(1) Treneru koji je konačnom odlukom nadležnog tijela isključen iz nogometne organizacije, 

oduzima se licenca te se o tome šalje odgovarajuća obavijest nadležnim tijelima UEFA-e. 
 

VIII.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 30. 
(1) Upute za primjenu odredaba ovog Pravilnika daje IO. 

 
                                              Članak 31. 

FUTSAL B licenca vrijedi do zaključno natjecateljske godine 2022/2023. Nakon natjecateljske 
godine 2022/2023. s navedenom licencom neće biti moguće obavljati posao trenera.     
 

Članak 32. 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a. 
(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o dozvolama za rad 

(licencama) nogometnih trenera (Glasnik 34/12 i 57/13). 
 
Zagreb, 25. 02. 2020. 
Broj: 

       Predsjednik 
       Davor Šuker, v.r. 


