
            NACRT 
 
 
 Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 101/98., 15/00. i 117/01. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_________________donijela  
 
 

Odluku 
o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska postignuća 

 
 

I. 
 
 Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje novčane nagrade športašima pojedincima, 
športskim ekipama i uz njih djelatnim stručnim športskim radnicima kao                        
priznanja za postignute rezultate međunarodne vrijednosti i značaja. 
 

II. 
 
 Novčana nagrada dodjeljuje se za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno 
za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto isključivo u olimpijskim športovima i olimpijskim 
disciplinama, i to na sljedećim natjecanjima: 

- olimpijske igre – paralimpijske igre 
- svjetska prvenstva u seniorskim kategorijama 
      DAVIS CUP u muškoj i FEDERATION CUP u ženskoj konkurenciji u tenisu 
-     europska prvenstva u seniorskim kategorijama. 
 
Športaši, odnosno članovi športskih ekipa i stručni športski radnici imaju pravo na 

dodjelu novčane nagrade ako ih je odgovarajući športski savez uputio na ova natjecanja kao 
članove nacionalne selekcije. 

 
III. 

 
 Novčane nagrade dodjeljuju se u neto iznosu kako slijedi: 
 

1. Olimpijske igre – paralimpijske igre 
 

zlatna medalja  160.000,00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
   130.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim  
      športovima 
 
srebrna medalja 100.000,00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
      70.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim 
      športovima 
 
brončana medalja   70.000,00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
                                     55.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim  
      športovima 
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2. Svjetska prvenstva u seniorskim kategorijama 
DAVIS CUP u muškoj i FEDERATION CUP u ženskoj konkurenciji u tenisu 
 
zlatna medalja  120.000,00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
   100.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim 
      športovima 
 
srebrna medalja   70.000.00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
     60.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim 
      športovima 
 
brončana medalja   40.000,00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
     35.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim 
      športovima 

 
3. Europska prvenstva u seniorskim kategorijama 

 
zlatna medalja      70.000,00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
     60.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim  
      športovima 
 
srebrna medalja   40.000,00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
     35.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim 
      športovima 
 
brončana medalja   30.000,00 kn  športašu u pojedinačnim športovima 
     25.000,00 kn  svakom članu ekipe u momčadskim 
      športovima 

 
Pedeset posto (50%) iznosa novčane nagrade utvrđene u stavku 1. ove točke dodjeljuje 

se športašima i članovima športskih ekipa za osvojene medalje: 
- u športovima koji imaju svjetsko, odnosno europsko prvenstvo svake godine 
- u atletici na dvoranskom svjetskom ili europskom prvenstvu 
-     u plivanju na natjecanjima svjetskog i europskog prvenstva u malim bazenima. 

 
 Stručnim športskim radnicima dodjeljuje se novčana nagrada do najviše 80% iznosa 
utvrđenog za športaše. 
 Broj stručnih športskih radnika u momčadskim športovima kojima pripada novčana 
nagrada utvrđuje se sukladno međunarodnim športskim pravilima i standardima. 
 U pojedinačnim športovima novčanu nagradu uz športaša mogu dobiti najviše tri 
stručna športska radnika.  
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IV. 
 

 Sredstva za dodjelu novčanih nagrada iz točke III. ove odluke osiguravaju se u 
državnom proračunu na pozicijama s kojima raspolaže Ministarstvo prosvjete i športa 

 
V. 

 
 Ministarstvo prosvjete i športa podnosit će Vladi Republike Hrvatske prijedloge za 
dodjelu novčanih nagrada sukladno kriterijima iz ove odluke, najdulje u roku od osam dana 
od završetka pojedinog športskog natjecanja. 
 Ministarstvo prosvjete i športa isplatit će novčane nagrade  športašima najdulje u roku 
od osam dana od donošenja odgovarajućeg zaključka Vlade Republike Hrvatske. 
 

VI. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenje, a objavit će se u Narodnim novinama. 
 
 
 
 
         P R E D S J E D N I K 
 
                      Ivica Račan 
KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 



 
O b r a z l o ž e n j e 

odluke o kriterijima za dodjelu novčane nagrade  
za vrhunska športska postignuća 

 
 
 

1. Uzevši u obzir važnost vrhunskih športskih rezultata za razvoj cjelokupne športske 
djelatnosti Vlada Republike Hrvatske još je 2000. godine dodijelila prve novčane nagrade 
Nikolaju Pešalovu za osvojenu zlatnu medalju u dizanju utega te veslačima osmerca za 
osvojenu brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Sidneyu. Novčana nagrada je isplaćena i 
Janici Kostelić za osvojene tri zlatne i jednu srebrnu medalju na proteklim Zimskim 
olimpijskim igrama, održanim početkom 2002. godine u Salt Lake Cityju.  

Isto tako, novčane nagrade dodijeljene su i članovima rukometne reprezentacije za 
osvojeno Svjetsko prvenstvo u rukometu u Portugalu ove godine te Janici Kostelić za dvije 
zlatne medalje i Ivici Kosteliću za jednu zlatnu u slalomu  s posljednjeg Svjetskog prvenstva u 
skijanju u St. Moritzu.  
 

2. Slijedom toga Vlada Republike Hrvatske ovom odlukom utvrđuje sustavne i  trajne 
kriterije na temelju kojih će se u buduće dodjeljivati novčane nagrade športašima i njima 
pripadajućim stručnim djelatnicima za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na olimpijskim i 
paralimpijskim igrama te svjetskim i europskim prvenstvima. 
Odlukom se predlaže dodjeljivanje odgovarajućih novčanih nagrada onim športašima u 
seniorskoj konkurenciji koji osvoje zlatne, srebrne ili brončane medalje (odnosno prvo, drugo 
ili treće mjesto) isključivo u olimpijskim športovima i olimpijskim disciplinama.  

DAVIS CUP u muškoj i FED CUP u ženskoj konkurenciji u tenisu je natjecanje 
jednakoznačno svjetskom prvenstvu. 

Isti iznosi novčanih nagrada, prema prijedlogu ove odluke, dodjeljivat će se za 
vrhunska športska postignuća (prvo, drugo ili treće mjesto) športašima invalidima na 
paralimpijskim igrama. 

Kriteriji iz ove odluke ne odnose se na juniorska športska svjetska i europska 
prvenstva, nego na vrhunske rezultate u seniorskoj konkurenciji. 
 

3. Predloženi iznosi novčanih nagrada usklađeni su s visinom dosad isplaćenih 
nagrada, sa sličnim nagradama koje se dodjeljuju u pojedinim europskim i izvaneuropskim 
zemljama (u prilogu tablični prikaz iznosa novčanih nagrada športašima u pojedinim 
zemljama). 

S obzirom da nije moguće unaprijed sa sigurnošću planirati broj osvojenih medalja na 
navedenim međunarodnim športskim natjecanjima, predlaže se da se sredstva za te namjene  
osiguravaju u državnom proračunu  na pozicijama s kojima na osnovi zakona raspolaže 
Ministarstvo prosvjete i športa. 

 


