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Na pažnju: Financijskog direktora i/ili financijskog službenika  
   

Cirkularno pismo broj 55 
- e-poštom 
- HNS Glasnik 

 
 
 
 

ROKOVI ZA FINANCIJSKI FAIR PLAY – UEFIN POSTUPAK NADZORA 2016/17 
 
 
Poštovani, 
 
U skladu s Poglavljem III. Uefinog Pravilnika o licenciranju klubova i financijskom fair playu (izdanje 
2015), te u skladu s čl. 34 st. 3 i 4., kriterija F.06 (čl. 40), te kriterija F.07 (čl. 45) Pravilnika o 
licenciranju klubova HNS (izdanje 2015.), podsjećamo vas na sljedeće rokove, koje ste obvezni 
poštivati:   
 
 
11. travnja 2016.                      – dostava Pisma očitovanja uprave (kriterij F.04) 
 
 
23. travnja 2016. - unos financijskih podataka za 2015. godinu u Uefino CL/FFP IT   

rješenje prema priloženom opisu  
 

obvezno za SVE klubove Prve HNL  2015/16.  
 
 

 
08. srpnja 2016.  -  unos financijskih podataka u Uefino CL/FFP IT rješenje prema  

priloženom opisu  
 

Obvezno za sve klubove koji će sudjelovati u Uefinim klupskim natjecanjima 2016/17. 
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08. listopada 2016. -   unos financijskih podataka u Uefino CL/FFP IT rješenje (isti podaci  

kao i u srpnju 2016. sa ažuriranim stanjem na 30.09.2016.).  
 

Obvezno za sve klubove koji će sudjelovati u Uefinim klupskim natjecanjima 2016/17.  
 
 
Sve informacije u svezi unosa podataka u Uefino CL/FFP IT rješenje autorizirana osoba iz vašeg 
Kluba primila je prethodnih godina prije prvog unosa podataka u IT rješenje, kao i pristupne 
podatke za aplikaciju. 
 
Ukoliko je kod dosadašnjih klubova – korisnika došlo do promjena autoriziranih osoba za unos 
podataka u Uefino CL/FFP IT rješenje, molimo da se isti odmah jave Odjelu za licenciranje klubova 
na licenciranje@hns-cff.hr. 
 
 
 
 
 
 
 
Uz sportski pozdrav, 
 
 
Voditelj Odjela za  
međunarodne poslove i licenciranje                                                           Izvršni direktor 
 
 
 
Ivančica Sudac                                                                                             Damir Vrbanović 
 

 
   
   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privitak: UEFA Ključni rokovi 2015/16 – Licenciranje i financijski fair play  
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 UEFA Licenciranje klubova i Financijski fair play 

 
                                                      

 
           Ključni rokovi 2015/16. 

 
   

Rokovi za Fin. 
fair play 

INFORMACIJE KOJE DOSTAVLJA DAVATELJE LICENCE 
UEFA ADMINISTRACIJI 

Rokovi za lic. 
klubova 

15. srpnja 
2015. 

SRPANJ 2015. – NADZOR KLUBOVA 
Dostava dokumentacije nadzora klubova putem CL/FFP IT rješenja: 
-Podaci o klubu za 2013. (T-2), 2014. (T-1) i 2015. (T) _ „CI – 2015.01“ paket (Čl. 55 & 56); 
-Podaci za točku pokrića za 2013. (T-2) i 2014. (T-1) _ „BE – 2015.06“ paket (Članak 62); 
-Dospjele obveze na 30. lipnja 2015. _ „OP – 2015.06“ paket (Čl. 65, 66 & 66bis). 

 

 ZAHTJEV ZA IZUZEĆE u odnosu na natjecateljsku 2016/17. godinu (ukoliko je primjenjivo) 
Dostava zahtjeva za izuzeće u odnosu na odredbe licenciranja klubova (Članak 4). 

30. rujna 
2015. 

15. listopada 
2015. 

LISTOPAD 2015. – NADZOR KLUBOVA 
Dostava dokumentacije nadzora klubova putem CL/FFP IT rješenja: 
-Podaci za točku pokrića za 2015. (T) _ „BE – 2015.09“ paket (Članak 62); 
-Planirani podaci za točku pokrića za 2016. (T+1) _ „BE – 2015.09“ paket (Članak 64); 
-Ako je primjenjivo, povijesni podaci za točku pokrića za 2012. (T-3) _ „BE – 2015.09“ paket* 
-Dospjele obveze na 30. rujna 2015. _ „OP – 2015.09“ paket (Čl. 65 & 66). 
(*samo za klubove kojima izvještajno razdoblje T završava na ili prije 31. srpnja 2015.)  

 

 IZMIJENJENI NACIONALNI PRAVILNIK O LICENCIRANJU KLUBOVA u odnosu na 
natjecateljsku 2016/17. godinu 
Dostava konačne odobrene verzije nacionalnog pravilnika o licenciranju klubova koji će se 
primjenjivati za 2016. odluke o licencama (Članak 5). 

30. listopada 
2015. 

15. ožujka 
2016. 

AŽURIRANJE DOKUMENTACIJE ZA NADZOR IZ LISTOPADA 2015. (ukoliko je primjenjivo)* 
Dostava dokumentacije nadzora klubova putem CL/FFP IT rješenja: 
-Ažurirani podaci za točku pokrića za 2015. (T) _ „BE – 2015.09“ paket (Članak 62); 
-Planirani podaci za točku pokrića za 2016. (T+1) _ „BE – 2015.09“ paket (Članak 64); 
-Ako je primjenjivo, povijesni podaci za točku pokrića za 2012. (T-3) _ „BE – 2015.09“ paket* 
 (*za klubove kojima izvještajno razdoblje T završava nakon 31. srpnja 2015. i koji su dostavili nerevidirane 
financijske podatke na 15.10.15.) 

 

 IZVANREDNA MOLBA u odnosu na natjecateljsku 2016/17. godinu (ukoliko je primjenjivo) 
Obavijest o mogućim izvanrednim primjenama sustava licenciranja klubova (Članak 15). 

15. travnja 
2016. 

29. travnja 
2016. 

2015. BENCHMARKING/FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI u odnosu na natjecateljsku 2016/17. 
godinu 
Dostava putem CL/FFP IT Rješenja 
-Podaci o financijskim izvještajima za 2015. _ „FS – 2016.01“ paket 
(osnova za informacije o točki pokrića koji se dostavljaju u srpnju 2016.) 

 

 ODLUKE O LICENCAMA za natjecateljsku 2016/17. godinu 
Dostava odluka o licencama 2016. za sudjelovanje u 2016/17. Uefinim klupskim natjecanjima 
(Članak 9). 

31. svibnja 
2016. 

15. srpnja 
2016. (TBC) 

SRPANJ 2016. – NADZOR KLUBOVA 
Dostava dokumentacije nadzora klubova putem CL/FFP IT rješenja: 
-Podaci o klubu za 2014. (T-2), 2015. (T-1) i 2016. (T) _ „CI – 2016.01“ paket (Čl. 55 & 56); 
-Podaci za točku pokrića za 2014. (T-2) i 2015. (T-1) _ „BE – 2016.06“ paket (Članak 62); 
-Dospjele obveze na 30. lipnja 2016. _ „OP – 2016.06“ paket (Čl. 65, 66 & 66bis). 

 

 

 


