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Cirkularno pismo broj 90 
  

Licenciranje klubova za natjecateljsku 2023./24. godinu 
FINANCIJSKI KRITERIJI Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova HNS-a  i  

UEFA-in Financijski nadzor klubova 2023./24. 
 

– ROKOVI – OBJAŠNJENJA - OBRASCI  -   
 Poštovani,  
 
 u okviru Središnjeg postupka licenciranja klubova za natjecateljsku 2023./24. godinu, koji se provodi u 
skladu s odredbama Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova - izdanje prosinac 2022.  ( u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) podsjećamo vas na rokove za dostavu financijskih informacija iz opsega 
Financijskih kriterija Pravilnika:  
  
 

POSTUPAK LICENCIRANJA  

UEFA / HNL  
(UEFA licenca i 

Licenca za HNL)  

Licenca za UEFA Ligu 
prvakinja  

Prva NL 
(Licenca za Prvu NL)  

 
3. Tražitelj licence kompletira i vraća financijske informacije i 
dokumentaciju u zadanim rokovima. Za UEFA/ UEFA Ligu 
prvakinja/ HNL/ Prvu NL (kriteriji F.01, F.02, F.03, F.04, F.05, 
F.06, F.07. F.08 i F.10. 
 
 
Tražitelj licence dostavlja pisano očitovanje uprave  (UEFA 
licenca i Licenca za HNL i s procjenom revizora) (kriterij F.09).  
  

 
 

01.04.2023.  

12.04.2023. 
 

https://hns-cff.hr/files/documents/26533/Pravilnik%20o%20licenciranju%20i%20financijskoj%20odr%C5%BEivosti%20klubova%20HNS-a_2022%20.pdf


 

 

POSTUPAK LICENCIRANJA 

UEFA / HNL 
(UEFA licenca i 

Licenca za HNL) ) 

Licenca za UEFA Ligu 
prvakinja 

Prva NL 
(Licenca za Prvu NL) 

 
Krajnji rok tražiteljima licence za dopunu dokumentacije prije 
odluke Komisije za licenciranje, istekom kojeg će  pristup 
aplikaciji HNS-a biti onemogućen.  
  

14.04.2023.  

 
15. Komisija za licenciranje donosi odluku o izdavanju licence 
Tražitelju.  
  

20.04.2023.  

Predaja paketa CI (Club Information) i FS (Financial 
Statements) na razinu Davatelja licence u UEFA Board 
aplikaciji – samo klubovi  HNL  

20.04.2023.  n/p  n/p  

 
15.D. Licenca je odbijena. Tražitelju se navode razlozi za 
odbijanje i daje uputa za pokretanje žalbenog postupka.  
  

23.04.2023.  

 
15.E. Tražitelj licence ulaže žalbu, dostavom na e-adresu: 
licenciranje@hns-cff.hr. Žalbeno tijelo za licenciranje 
obaviješteno je o žalbi i utvrđuje se datum sjednice. 
Predsjednik Žalbenog tijela utvrđuje konačni rok za dostavu 
dopune dokumentacije uz žalbu. Dokumentacija dostavljena 
nakon ovog roka neće biti uzeta u obzir pri donošenju 
konačnih odluka o licencama. 
   

 05.05.2023.  
Rok za žalbu  

 
Krajnji rok tražiteljima licence za dopunu dokumentacije u 
žalbenom postupku  prije odluke Žalbenog tijela, istekom 
kojeg će  pristup aplikaciji HNS-a biti onemogućen.  
  

23.05.2023.  

16. H. Žalbeno tijelo za licenciranje donosi odluku o izdavanju 
licence tražitelju.  27.05.2023.  

6. I. Žalbeno tijelo za licenciranje donosi odluku o odbijanju 
izdavanja licence.  27.05. 2023. 

 
17. Rukovoditelj licenciranja dostavlja UEFA-i, Komisiji za 
natjecanje HNS-a, Izvršnom odboru HNS-a te povjerenicima 
HNL i Prve NL, te Prve HNLŽ popis licenciranih tražitelja 
licence.  
  

UEFA Rok  
31.05.2023.  

  
31.05.2023.  

  
31.05.2023.  

 
Dostava dokumentacije  
 Kao što ste već obaviješteni Cirkularnim pismom br. 88 od 28.12.2022.  sva dokumentacija dostavlja se 
Davatelju licence isključivo u elektroničkom obliku, učitavanjem u platformu HNS-a. Po dostavi molbe za 
licencu svaki tražitelj licence je izravno primio individualiziranu poveznicu za učitavanje dokumentacije.   
  
 

mailto:licenciranje@hns-cff.hr
https://hns-cff.hr/files/documents/26535/Cirkularno%20pismo%20br.%2088%20-%20Licenciranje%20klubova%20za%20natjecateljsku%2023-24.g.%20rok%20za%20podno%C5%A1enje%20Molbe%20za%20licencu.pdf


 

 

 
Dostupnost aplikacije HNS-a i mogućnost učitavanja dokumentacije bit će izravno povezana s rokovima 
Središnjeg postupka licenciranja. Drugim riječima, nakon isteka pojedinog roka, pristup aplikaciji bit će 
automatski onemogućen.   
 
Objašnjenja FINANCIJSKIH KRITERIJA Pravilnika_ožujak 2023. 
Kao što smo najavili na Radionici o licenciranju klubova i financijskoj održivosti klubova HNS-a, održanoj 
19. siječnja 2023. godine u Zagrebu, Odjel za licenciranje klubova HNS pripremio je popratni dokument koji 
sadrži dopunska objašnjenja Financijskih kriterija Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova 
HNS-a. (izdanje prosinac 2022.) Strogo preporučamo da pomno proučite sadržaj ovog dokumenta, budući 
sadrži detaljna pojašnjenja vezano uz Financijske kriterije Pravilnika te poveznice  na obvezne obrasce na 
kojima se dostavljaju financijske informacije Davatelju licence.  
 
Nadamo da će vam sadržaj ovog dokumenta biti koristan tijekom i u cilju ispunjenja Financijskih kriterija 
Pravilnika. 
 
Dokument će biti objavljen na mrežnim stranicama Saveza i moći ćete ga preuzeti putem sljedeće 
poveznice  
 

Financijski kriteriji - objašnjenja_ožujak 2023.pdf   
 
Obvezni obrasci za dostavu financijskih informacija iz opsega Financijskih kriterija Pravilnika 
Kao i ranijih godina, Odjel za licenciranje klubova pripremio je obrasce za dostavu financijskih informacija 
iz opsega kriterija F.02, F.05, F.06, F.07 i F.10.  
Napominjemo da prije navedeni obrasci sadrže minimalne zahtjeve prikazivanja propisane Pravilnikom.  
 
Svaki od obrazaca sadrži upute za ispunjavanje, koje prije početka unosa informacija molimo pažljivo 
pročitajte.  
 
Obvezne obrasce za dostavu informacija iz opsega Financijskih kriterija pravilnika možete preuzeti putem 
sljedećih poveznica:  
 

Kriterij F.02 _ Financijski izvještaji s bilješkama.xlsx 

Kriterij F.05_Bez dospjelih obveza prema nogometnim klubovima.xlsx  
Kriterij F.06_Bez dospjelih obveza prema zaposlenicima.xlsx  
Kriterij F.07_Bez dospjelih obveza prema državi-porezi i doprinosi.xlsx  
Kriterij F.10_Buduće financijske informacije.xlsx  
 
 
 
 
 
 

https://hns-cff.hr/files/documents/26832/Financijski%20kriteriji%20-%20obja%C5%A1njenja_o%C5%BEujak%202023.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/26829/Kriterij%20F.02%20_%20Financijski%20izvje%C5%A1taji%20s%20bilje%C5%A1kama.xlsx
https://hns-cff.hr/files/documents/26830/Kriterij%20F.05_Bez%20dospjelih%20obveza%20prema%20nogometnim%20klubovima.xlsx
https://hns-cff.hr/files/documents/26828/Kriterij%20F.06_Bez%20dospjelih%20obveza%20prema%20zaposlenicima.xlsx
https://hns-cff.hr/files/documents/26827/Kriterij%20F.07_Bez%20dospjelih%20obveza%20prema%20dr%C5%BEavi-porezi%20i%20doprinosi.xlsx
https://hns-cff.hr/files/documents/26826/Kriterij%20F.10_Budu%C4%87e%20financijske%20informacije.xlsx


 

 

 
 
Zahvaljujemo vam što ste prije navedeno primili znanju.  
 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, izvolite nas kontaktirati putem e-adrese: licenciranje@hns-cff.hr .  
  
Srdačno vas pozdravljamo,   
  
  
   
  
Voditelj Odjela za                                       Izvršni direktor  
licenciranje klubova       
  
  
Ivančica Sudac, v.r.                                                                    Tomislav Svetina, v.r.  
  
  

  
 

Privitak: kako je prije navedeno 

 

mailto:licenciranje@hns-cff.hr
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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOVA 

ODJEL ZA LICENCIRANJE KLUBOVA  HNS 

 

FINANCIJSKI KRITERIJI  - OBJAŠNJENJE KRITERIJA  

    

          

 

 

OBJAŠNJENJE FINANCIJSKIH KRITERIJA  
Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova HNS-a – 

izdanje prosinac 2022.  
 

(u daljnjem tekstu „Pravilnik“) 
 

Predmet:  FINANCIJSKI KRITERIJI  F.01 – F.12 
                                   (članci 1. do 46. Financijskih kriterija Pravilnika) 
 
Datum:  ožujak 2023.  

 

VI. FINANCIJSKI KRITERIJI  
  

I.1 Ciljevi 

Ciljevi Financijskih kriterija su:  

• Promicati disciplinu i  racionalnost u financijskom poslovanju klubova, posebice:  

• Poboljšavati ekonomsku i financijsku održivost klubova, povećavajući njihovu 
transparentnost i vjerodostojnost;  

• Davati poseban značaj zaštiti vjerovnika;  

• Promicati bolju kontrolu troškova; 

• Poticati klubove da posluju na osnovu vlastitih prihoda;  

• Poticati odgovornu potrošnju na dugoročnu dobrobit nogometa; 

• Zaštita dugoročne opstojnosti i održivosti europskog i hrvatskog klupskog nogometa.  
 

 

 

 

 

https://hns-cff.hr/files/documents/26533/Pravilnik%20o%20licenciranju%20i%20financijskoj%20odr%C5%BEivosti%20klubova%20HNS-a_2022%20.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/26533/Pravilnik%20o%20licenciranju%20i%20financijskoj%20odr%C5%BEivosti%20klubova%20HNS-a_2022%20.pdf
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I.2 Kriteriji 

F.01 – Izvještajni subjekt/i i opseg izvještavanja 

Oznaka 

kriterija 

 Licenca / Stupanj kriterija 

O P I S 

UEFA  
UEFA Liga 

prvakinja 
HNL 

Prva 

NL 

Druga 

NL 

F.01 A     A A A A 

 

IZVJEŠTAJNI SUBJEKT/I OPSEG IZVJEŠTAVANJA 

Tražitelj licence utvrđuje i dostavlja Davatelju licence opseg izvještavanja, 

odnosno, pravni subjekt ili kombinaciju subjekata u odnosu na koje 

financijske informacije (npr. za pojedinačni pravni subjekt, konsolidirani ili 

kombinirani financijski izvještaj) moraju biti pripremljene, sukladno članku 2. 

Financijskih kriterija ovog Pravilnika.   

 

Uvod 

Prema Pravilniku tražitelji/primatelji licence trebaju dostaviti financijske informacije o pravnim 

subjektima obuhvaćenih opsegom izvještavanja, a koji može biti različit od pravne strukture 

grupe. Kao što je navedeno u Kriteriju F.01, opseg izvještavanja je pravni subjekt, konsolidacija 

ili kombinacija pravnih subjekata za koje se u svrhe licenciranja i nadzora kluba trebaju dostaviti 

financijske informacije. Isti opseg izvještavanja koristi se za svaki od Financijskih kriterija (tj. 

financijske izvještaje, kriterije bez dospjelih obveza) te za ispunjavanje kriterija financijskog 

nadzora klubova.  

Kriterij F.01 od tražitelja licence zahtijeva da za financijsku godinu koja prethodi licenciranoj 

natjecateljskoj godini dostavi informacije o pravnoj strukturi grupe, kao što su nazivi pravnih 

subjekata, podružnice, vlasništvo i glasačka prava, sve kako bi prikazao strukturu organizacije u 

kojoj tražitelj licence posluje. Za ostale detalje, molimo pogledati Pravne kriterije Pravilnika.  

Članak 2. Financijskih kriterija Pravilnika definira opseg pravnih subjekata, nogometne 

djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa, te uvjete za isključenje pravnog subjekta iz opsega 

izvještavanja.  

Opseg pravnih subjekata u opsegu izvještavanja 

Kako je propisano Kriterijem F.01, opseg izvještavanja je pravni subjekt, ili kombinacija pravnih 

subjekata za koje se moraju dostaviti financijske informacije u svrhu licenciranja i nadzora 

kluba. Opseg izvještavanja koji je Davatelju licence dostavljen u svrhe licenciranja kluba, kasnije 

će se koristiti za kriterije financijskog nadzora kluba. Tražitelj/primatelj licence mora koristiti isti 

opseg izvještavanja koji je koristio u svrhu ispunjenja financijskih kriterija licenciranja, te za 

svaki od uvjeta UEFA-inog financijskog nadzora kojem podliježu klubovi sudionici UEFA-inih 

klupskih natjecanja (tj. uvjete: zarada od nogometa, troškovi momčadi i bez dospjelih obveza). 

Isto vrijedi i u pogledu  kriterija F.11 i F.12 Pravilnika (obveza izvještavanja o naknadnim 

događajima te obveza ažuriranja budućih financijskih informacija). Ovo prethodno sve u slučaju 

da nije došlo do promjena okolnosti.  
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Ovisno o individualnoj situaciji tražitelja/primatelja licence, opseg izvještavanja čine: 

• isključivo tražitelj/primatelj licence (jedan pravni subjekt) kao pravni subjekt koji je 
registrirani član Davatelja licence za koji financijske informacije obuhvaćaju isključivo 
jedan pravni subjekt; ili  

• grupa od dva ili više pravnih subjekata (konsolidacija), uključujući tražitelja licence, te 
ako je različito, pravni subjekt koji je registrirani član za koji su financijske informacije 
konsolidirane kao da je bio jedan pravni subjekt, npr. klub ima svoj komercijalni subjekt 
kao pravni subjekt koji je različit od kluba. I klub i njegovi komercijalni subjekti 
obuhvaćeni su opsegom izvještavanja i moraju biti konsolidirani; ili  

• dva ili više subjekata (kombinacija), uključujući tražitelja licence, te ako je različito, 
pravni subjekt koji je registrirani član, za koji su financijske informacije kombinirane kao 
da su bili jedan pravni subjekt, npr. klub ima sve svoje profesionalne ekipe u jednom 
pravnom subjektu, a razvoj mlađih uzrasta i registraciju pri nacionalnom savezu kod 
drugog subjekta koji je udruga. U takvom slučaju, udruga i klub moraju biti u opsegu 
izvještavanja i kombinirani.  

 

Primjeri 

Primjer 1 

Pravna struktura grupe:  

Subjekt B je tražitelj licence i registrirani član HNS-a.  

Subjekt A je subjekt koji izravno kontrolira subjekt B. Subjekt A ima 

nogometne djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa.  

Osoba X je krajnja strana koja kontrolira subjekt A i subjekt B.   

Subjekt C je podružnica subjekta B i ima nogometne 

djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa.  

Subjekt D je podružnica subjekta B i ima nogometne 

djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa.   

Pored tražitelja licence (subjekt B), u opseg izvještavanja mora biti 

uključen:  

Subjekt A, prema kriteriju F.01, jer subjekt A ostvaruje prihode ili obavlja 

usluge ili ima troškove u odnosu na nogometne djelatnosti/aktivnosti 

ženskog nogometa; i  

Subjekte C i D, prema kriteriju F.01, jer subjekti C i D ostvaruju prihode ili 

obavljaju usluge ili imaju troškove u odnosu na nogometne 

djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa.   

 

 

Napomena: Financijski izvještaji bit će konsolidirani.  
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Primjer  2 

Pravna struktura grupe: 

Subjekt B je tražitelj licence i ima ugovorni odnos sa subjektom A. 

Prema članku 13. i 14. Pravilnika, subjekt B ima ugovorni odnos sa 

subjektom A. Prema članku 13. i 14. Pravilnika, subjekt B opisan 

je kao „nogometno poduzeće“.   

Subjekt A je registrirani član HNS-a.  

Osoba X je strana koja krajnje kontrolira subjekt B.   

Subjekt C je podružnica subjekta B i ima nogometne 

djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa.   

Pored tražitelja licence (subjekt B), u opseg izvještavanja mora biti 

uključen:  

Subjekt A, prema kriteriju F.01; 

Subjekt C, prema kriteriju F.01 jer subjekt C ostvaruje prihode ili 

obavlja usluge ili ima troškove u odnosu na nogometne 

djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa.   

 

 

Napomena: Financijski izvještaji bit će kombinirani. 

Primjer 3 

Struktura pravne grupe: 

Subjekt B je tražitelj licence i registrirani član HNS-a.  

Subjekt A je subjekt koji izravno kontrolira subjekt B. 

Subjekt A nema nogometnih djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa. 

Osoba X je krajnja strana koja kontrolira subjekt A i subjekt B.  

Subjekt C je podružnica subjekta B i ima nogometne djelatnosti/aktivnosti 

ženskog nogometa. 

Subjekt D je podružnica subjekta B. Subjekt D je neaktivan.  
 

Pored tražitelja licence (subjekt B), u opseg izvještavanja 

mora biti uključen: 

Subjekt C, prema kriteriju F.01, jer subjekt C ostvaruje prihode i ima troškove 

u odnosu na nogometne djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa.  

Iz opsega izvještavanja može biti isključen subjekt D, prema kriteriju F.01, 

jer subjekt D ne obavlja nikakve nogometne djelatnosti/aktivnosti ženskog 

nogometa koje su definirane kriterijem F.01. 

Alternativno, subjekt D može biti uključen u opseg izvještavanja, u kojem 

slučaju primatelj licence može razmotriti jesu li potrebna usklađenja kako je  

opisano UEFA Pravilnikom o licenciranju i financijskoj održivosti klubova 

(UEFA-in nadzor klubova).  

 

 

Napomena: Ako je subjekt D isključen iz opsega izvještavanja, 

financijski izvještaji bit će kombinirani. Alternativno, ako je subjekt D 

uključen u opseg izvještavanja, financijski izvještaji bit će 

konsolidirani.  
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Primjer  4 

Pravna struktura grupe prema kriteriju P.02 Pravilnika: 

Subjekt B je tražitelj licence i registrirani član HNS-a.  

Subjekt A je krajnja strana koja kontrolira subjekt B i uključuje 
nogometne djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa, npr. 
zaposlenici koji su uključeni u sponzorske aktivnosti za nogometni 
klub.  

Osoba X je krajnja strana koja kontrolira subjekt A i subjekt B. 

Subjekt C je podružnica subjekta B i ima nogometne 
djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa. 

Napomene: Subjekt D je podružnica subjekta A,  te prima facie, 
prema kriteriju P.02 ne treba biti prikazana u pravnoj strukturi grupe.  

Međutim, subjekt D obavlja usluge i ima troškove u odnosu na 

nogometne djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa koje su 

opisane kriterijem F.01, te takvi izdaci nisu već iskazani u 

financijskim izvještajima subjekta A, B ili C.  

Pored tražitelja licence (subjekt B), u opseg izvještavanja mora biti 

uključen: 

Subjekt A, prema kriteriju F.01, jer subjekt A ostvaruje prihode 

ili obavlja usluge, ili ima izdatke u odnosu na nogometne 

djelatnosti/aktivnosti ženskog nogometa;  

Subjekt C, prema kriteriju F.01, jer subjekt C ostvaruje prihode ili 

obavlja usluge, ili ima izdatke u odnosu na nogometne 

djelatnosti. 

Subjekt D, prema kriteriju F.01.  

 

 

Napomena: Financijski izvještaji bit će konsolidirani.  

 
Davatelj licence će: 
- identificirati subjekte s nogometnim djelatnostima/aktivnostima ženskog nogometa; 
- identificirati subjekte koji moraju biti uključeni u opseg izvještavanja;  
- primiti detaljno objašnjenje za subjekte koji su isključeni iz opsega izvještavanja; 
- primiti svu potkrepljujuću dokumentaciju.  
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F.02 – Godišnji financijski izvještaji nakon revizije 

Oznaka 

kriterija 

 Licenca / Stupanj kriterija 

O P I S 

UEFA  
UEFA Liga 

prvakinja 
HNL 

Prva 

NL 

Druga 

NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.02 A A* A 
B/

A** 
A 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NAKON REVIZIJE 

UEFA Licenca, Licenca za HNL i Licenca za Prvu NL: 

Tražitelj licence priprema i dostavlja Davatelju licence svoje godišnje 

financijske izvještaje za izvještajno razdoblje (31. prosinca) koje 

završava u godini koja prethodi roku za dostavu molbe za licencu 

Davatelju licence te koji prethodi roku za dostavu odluka o licencama 

UEFA-i i Komisiji za natjecanje HNS/ Izvršnom odboru HNS.  

Godišnji financijski izvještaji, uključujući usporedne iznose za 

prethodno razdoblje moraju biti pripremljeni u skladu s 

Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i/ili zakonima 

RH (npr. Zakon o računovodstvu). 

Godišnji financijski izvještaji moraju udovoljavati minimalnim 

zahtjevima prikazivanja i biti sukladni računovodstvenim načelima 

definiranim ovim Pravilnikom. 

* Licenca za UEFA Ligu prvakinja: 

Ovaj  kriterij se primjenjuje od licencirane natjecateljske 2026./27. 

godine, osim za one tražitelje licence koji sudjeluju u grupnoj fazi 

natjecanja UEFA-ine Lige prvakinja u natjecateljskoj godini 

2024./25., ovaj se kriterij primjenjuje za licenciranu natjecateljsku 

godinu 2025./26. 

** Licenca za Prvu NL: 

Kriterij se primjenjuje od  licencirane natjecateljske 2024./25. godine.  

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 

Licenca za UEFA Ligu prvakinja, Licenca za Prvu NL i Licenca za 

Drugu NL:  

Tražitelj licence priprema i dostavlja Davatelju licence svoje godišnje 

financijske izvještaje za izvještajno razdoblje (31. prosinca) koje 

završava u godini koja prethodi roku za dostavu molbe za licencu 

Davatelju licence te koji prethodi roku za dostavu odluka o licencama 

UEFA-i i Komisiji za natjecanje HNS/ Izvršnom odboru HNS.  

Godišnji financijski izvještaji, uključujući usporedne iznose za 

prethodno razdoblje moraju biti pripremljeni u skladu s 

Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i/ili zakonima 

RH (npr. Zakon o računovodstvu). 

Godišnji financijski izvještaji moraju udovoljavati minimalnim 

zahtjevima prikazivanja i biti sukladni računovodstvenim načelima 

definiranim ovim Pravilnikom.  

 

Ocjena Financijskih kriterija za licenciranje kluba i potom za UEFA-in financijski nadzor klubova 
temelji se na informacijama definiranog opsega izvještavanja (kriterij F.01), za koji tražitelj/primatelj 
licence mora dostaviti skup financijskih informacija. Pravilnik regulira skup tih dokumenata, čiji 
sadržaj treba biti revidiran (UEFA Licenca i Licenca za HNL. **Licenca za Prvu NL od licencirane natj. 
2024./25. god. *Za klubove sudionike grupne faze UWCL natjecanja od  licencirane natjecateljske 
2025./26. godine, dok za sve druge tražitelje Licence za UEFA Ligu prvakinja od licencirane 
natjecateljske 2026./27. godine).  
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Ključni ciljevi kriterija F.02 Pravilnika su:  
- definirati minimum sadržaja financijskih informacija; 
- definirati računovodstvene zahtjeve za pripremu godišnjih financijskih izvještaja;  
- utvrditi uvjete za potvrdu predanih financijskih informacija; 
- poboljšati financijsku transparentnost.  

 
Za opseg izvještavanja financijske informacije opisane u člancima 4., 5., 6., 7. i 8. Financijskih 
kriterija Pravilnika pripremaju se i dostavljaju  Davatelju licence. 
 
Godišnji financijski izvještaji moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima prikazivanja kako je 
opisano u Člancima 4. do 8. Financijskih kriterija Pravilnika. Ako određena stavka u bilanci, računu 
dobiti i gubitka ili izvještaju o novčanom tijeku tražitelja licence ima saldo nula, tada ta stavka 
mora biti iskazana na jedan od sljedećih načina:  

- s nulom u odnosnom izvještaju;  
- u bilješkama relevantnog izvještaja; 
- u okviru dopunskih informacija; 
- u izvještaju o procjeni revizora/tražitelja licence koji potpisuje godišnje financijske 

izvještaje.  
 
Iako tražitelji licence pripremaju godišnje financijske izvještaje u skladu s nacionalnim 
računovodstvenim praksama za društva kapitala, Međunarodnim standardima financijskog 
izvještavanja ili Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja za male i srednje velike 
poduzetnike, Pravilnik o licenciranju i financijskoj održivosti klubova HNS-a sadrži specifične 
računovodstvene zahtjeve za stalan/privremeni transfer igračeve registracije, kao i određene 
stavke rashoda/prihoda. Ako godišnji financijski izvještaji koje klub dostavi ne udovoljavaju 
relevantnim računovodstvenim zahtjevima, od kluba će biti zatraženo da dostavi dopunske 
informacije uključujući financijske izvještaje koji udovoljavaju takvim zahtjevima.   
 
Godišnji financijski izvještaji dostavljaju se u roku i obliku koji je odredio Davatelj licence.  
 
Obvezni obrasci za pripremu godišnji financijske izvještaje preuzimaju se putem sljedeće 
sljedeće poveznice: 
 

Kriterij F.02 _ Financijski izvještaji s bilješkama.xlsx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hns-cff.hr/files/documents/26829/Kriterij%20F.02%20_%20Financijski%20izvje%C5%A1taji%20s%20bilje%C5%A1kama.xlsx
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Kriterij F.03 – Objava financijskih informacija  
 

Oznaka 

kriterija 

 Licenca / Stupanj kriterija 

O P I S 

UEFA  
UEFA Liga 

prvakinja 
HNL 

Prva 

NL 

Druga 

NL 

 

 

 

 

F.03 

A 

 

A A*  

 

OBJAVA FINANCIJSKIH INFORMACIJA 

UEFA licenca, Licenca za HNL i *Licenca za Prvu NL 

Tražitelj licence mora na svojoj internetskoj stranici objaviti: 

a. Zadnje revidirane godišnje financijske izvještaje koje 
je procijenio Davatelj licence; i 

b. Ukupni iznos naknade koji je u zadnjem izvještajnom 
razdoblju isplaćen posrednicima za njihove usluge.  

 

* Licenca za Prvu NL - ovaj kriterij se primjenjuje od licencirane 

natjecateljske 2024./25. godine. 

 
Najmanje sedam dana prije početka razdoblja u kojem Komisija za licenciranje HNS-a treba 
donijeti odluku o licenci, tražitelj UEFA Licence, Licence za HNL i *Licence za Prvu NL mora na 
svojoj službenoj internetskoj stranici objaviti:  

a. zadnje godišnje revidirane financijske izvještaje koje je procijenio Davatelj licence; i 
b. ukupni iznos koji je u zadnjem izvještajnom razdoblju isplaćen agentima/posrednicima za 

njihove usluge ili u njihovu korist.  
 
Informacije navedene pod prethodnim točkama a. i b. moraju biti lako dostupne tijekom cijele 
licencirane natjecateljske godine  te u svakom trenutku mora biti objavljena zadnja verzija 
revidiranog financijskog izvještaja koji je procijenio Davatelj licence.  
 
Ako je tražitelj licence dostavio dopunske informacije ili modificirani izvještaj o obavljenoj reviziji 
godišnjih financijskih izvještaja, nakon potvrde Davatelja licence da isti u potpunosti udovoljavaju 
kriteriju F.02, objavljen mora biti isti ažurirani set izvještaja/informacija.  
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Kriterij F.04 – Pravilo 'Neto kapital' 
  

Oznaka 

kriterija 

 Licenca / Stupanj kriterija 

O P I S 

UEFA  
UEFA Liga 

prvakinja 
HNL 

Prva 

NL 

Druga 

NL 

 

 

 

 

 

F.04 

*B 

/A 

 

*B 

/A 
**B 

***C

/B 

 

PRAVILO 'NETO KAPITAL' 

UEFA Licenca, Licenca za HNL, Licenca za Prvu NL i Licenca za Drugu NL 

Tražitelj licence u svojim godišnjim financijskim izvještajima mora iskazati 

stanje neto kapitala koje je: 

a. pozitivno; ili 
b. se poboljšalo za 10 % ili više od prethodnog 31. prosinca 

 

* Ovaj kriterij primjenjuje se od licencirane natjecateljske 2024./25. godine 

(„B“ stupanj), a od licencirane 2025./26. godine postaje stupanj  „A". 

**Licenca za Prvu NL - ovaj kriterij primjenjuje se od licencirane 

natjecateljske 2025./26. godine  

***Licenca za Drugu NL - ovaj kriterij primjenjuje se od licencirane 

natjecateljske 2025./26. godine ( „C“ stupanj), a od licencirane 2026./27. 

postaje stupanj „B“.  

 
Pravilo 'neto kapital' za licenciranje klubova stupa na snagu od licencirane natjecateljske 
2024./25. godine za UEFA Licencu i Licencu za HNL („B“ stupanj kriterija). Od 2025./26. stupanj 
ovog kriterija postaje „A“. Za Licencu za Prvu NL ovaj se kriterij primjenjuje za licenciranu 
natjecateljsku 2025./26. godine („B“ stupanj), a za Licencu za Drugu NL od licencirane 
natjecateljske 2026./27. godine („B“ stupanj kriterija).  
 
Slijedom prije navedenog, za UEFA Licencu i Licencu za HNL, pravilo 'neto kapital' stupa na snagu 
1. lipnja 2023. i po prvi puta će se primjenjivati za licenciranu natjecateljsku 2024./25. godinu, pri 
čemu će se 31. prosinca 2023. koristiti kao datum procjene a 31. prosinca 2022. kao usporedivi 
datum. Neispunjenje kriterija F.04 za licenciranu natjecateljsku 2024./25. godinu neće dovesti do 
neizdavanja UEFA Licence i Licence za HNL, ali će tražitelju licence biti izrečena kazna propisana  
 
Člankom 4. stavak 3 Općih odredaba Pravilnika (ukor ili novčana kazna). Za licenciranu 
natjecateljsku 2025./26. godinu,  neispunjenje kriterija F.04 – pravilo 'neto kapital' dovest će do 
neizdavanja UEFA Licence i Licence za HNL. Kao datum procjene u tu svrhu, koristit će se 31. 
prosinac 2024. a kao usporedivi datum 31. prosinac 2023..  
 
Za Licencu za Prvu NL, kriterij F.04 – Pravilo 'neto kapital“ primjenjuje se za licenciranu 
natjecateljsku 2025./26. godinu i nadalje. Neispunjenje ovog kriterija neće dovesti do neizdavanja 
Licence za Prvu NL („B“ stupanj), ali će Davatelj licence u skladu s Člankom 4 Općih odredaba 
Pravilnika takvom tražitelju licence izreći kaznu ukora ili novčanu kaznu. Kao datum procjene u tu 
svrhu koristit će se 31. prosinac 2024. a kao usporedivi datum 31. prosinac 2023. 
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Za Licencu za Drugu NL, kriterij F.04 – Pravilo 'Neto kapital“ primjenjuje se za licenciranu 
natjecateljsku 2026./27. godinu i nadalje („B“ stupanj), ali će Davatelj licence u skladu s Člankom 
4. Općih odredaba Pravilnika takvom tražitelju licence izreći kaznu ukora ili novčanu kaznu.  Kao 
datum procjene u tu svrhu koristit će se 31. prosinac 2025., a kao usporedivi datum 31. prosinac 
2024. 
 
Ciljevi pravila 'neto kapital' su:  

- poticati klubove da imaju „jače“ bilance, što će biti prva crta obrane protiv budućih 
manjkova u prihodima; 

- pomoći u poboljšanju financijske održivosti klubova te zaštite dugoročne opstojnosti i 
održivosti hrvatskog i europskog klupskog nogometa. 

 
Članak 12. Financijskih kriterija Pravilnika detaljno opisuje uvjete, te dokumentaciju za procjenu 
ispunjenja pravila 'neto kapital'.  
 
U svrhu procjene ispunjenja ovog kriterija, relevantno je stanje neto kapitala tražitelja licence na 
dan 31. prosinca koji prethodi roku za podnošenje molbe za licencu.  
 
Uključivanje podređenih kredita 
 
Za pravilo 'neto' kapital, neto kapital tražitelja licence na dan 31. prosinca koji je iskazan u 
godišnjim financijskim izvještajima može se korigirati naviše/pozitivno za iznos kredita na 31. 
prosinca, ako tražitelj licence obavijesti Davatelja licence i može dokazati: 
 

a. da je kredit podređen svim drugim obvezama najmanje 12 mjeseci nakon 31. prosinca, i  
b. da je kredit beskamatni tijekom 12 mjeseci do 31. prosinca i najmanje 12 mjeseci nakon 

tog datuma.  
 

Takva se obveza odnosi na podređeni kredit jer je podmirenje te obveze rangirano nakon svih 
drugih obveza u stečaju, likvidaciji ili statusu neispunjavanja obveza.  
Očekuje se da iznos i status podređenog kredita bude iskazan u bilješkama uz godišnje financijske 
izvještaje (ili dopunskim informacijama), u skladu sa zahtjevima prikazivanja za Prekoračenja po 
bankovnim računima i zajmovi kako je opisano u Članku 6. Financijskih kriterija Pravilnika – 
Bilješke uz financijske izvještaje –  točka f). 
 
Ako je neto kapital tražitelja licence na prethodni 31. prosinca bio korigiran za podređeni kredit 
koji ispunjava  uvjete iz prethodnih točaka a. i b. stavka 3 Članka 12. Financijskih kriterija 
Pravilnika, kredit mora biti uključen u usporedivi neto kapital.  
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Primjer u nastavku za licenciranje kluba prije licencirane natjecateljske 2024./25. godine:  

• Na dan 31. prosinca, iskazani neto kapital tražitelja licence je korigiran za podređeni kredit  

• Na dan 31. prosinca 2024., iskazani neto kapital tražitelja licence nije korigiran jer se 
situacija promijenila i nema podređenog kredita koji ispunjava uvjete iz prethodnih točaka 
a. i b., tj. podređeni kredit na dan 31. prosinca 2024. više ne ispunjava uvjete jer nije 
podređen svim drugim obvezama najmanje do 31. prosinca 2025. ili nije beskamatni.  

• Neto kapital tražitelja licence iskazan na dan 31. prosinca 2024. (koji mora uključivati 
korekciju tražitelja licence za podređeni kredit na dan 31. prosinca 2023.) je negativan za 
5.000 i pao je za drugih 2.000 u usporedbi s neto kapitalom na dan 31. prosinca 2023.  

 
U ovom slučaju, tražitelj licence ne ispunjava pravilo 'neto kapital' budući je da je propustio 
ispuniti uvjete iz prethodnih točaka a. i b. 
 

Datum: Usporedba: 
31. prosinac 2023. 

Procjena: 
31. prosinca 2024. 

Neto kapital prema financijskim 
izvještajima: 

-10.000 -5.000 

Korekcija ako podređeni kredit ispunjava 
uvjete iz prethodnih točaka a. i b.: 

12.000 0 

Neto kapital: 2.000 -5.000 

Rezultat: Tražitelj licence ne ispunjava pravilo 'neto kapital' budući je propustio 
ispuniti uvjete iz prethodnih točaka a. i b.  

 
Mogućnost tražitelja licence da do 31. ožujka dostavi novu revidiranu bilancu  
Kako je navedeno u Članku 12. Financijskih kriterija Pravilnika, ako tražitelj licence ne ispunjava 
uvjete iz kriterija F.04 – Članak 11., kako bi pokazao da  ispunjava jedan od  uvjeta iz ovog kriterija,  
tražitelj licence može dostaviti novu revidiranu bilancu za razdoblje nakon 31. prosinca i ne 
kasnije od 31. ožujka. 
 
Na datum nove revidirane bilance, tražitelj licence mora imati stanje neto kapitala koje je:  

i. pozitivno: ili 
ii. se poboljšalo za 10% ili više od usporednog datuma bilance na 31. prosinca, tj. 31. prosinca 

je veći nego prethodnih 12 mjeseci.  
 
Neto kapital izračunat iz nove revidirane bilance može udovoljiti pravilu neto kapitala zbog: 

• poboljšanja stanja neto kapitala na datum nove revidirane bilance (npr. zbog rezultata 
aktivnosti treniranja igrača u zimskom prijelaznom roku); ili  

• promjene situacije u pogledu kredita koji udovoljava uvjetima iz prethodnih točaka a. i b. 
na datum nove revidirane bilance, tako što  se iskazani neto kapital tražitelja licence u 
novoj revidiranoj bilanci za iznos podređenog kredita može korigirati naviše.  

 
Ako tražitelj licence dostavi novu revidiranu bilancu da  bi dokazao da je ispunjen jedan od uvjeta 
iz prethodnih točaka a. i b., saldo neto kapitala nove revidirane bilance zamijenit će saldo neto 
kapitala na dan prethodnog 31. prosinca koji se koristi za usporedbu u sljedećoj licenciranoj 
natjecateljskoj godini.  
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Nova revidirana bilanca mora Davatelju licence biti dostavljena do roka koji je odredio Davatelj 
licence, a prije roka za dostavu popisa odluka o licencama UEFA-i i Izvršnom odboru HNS-a.  
 
Nova revidirana bilanca:  

• mora biti pripremljena po osnovi koja udovoljava računovodstvenim zahtjevima iz 
kriterija F.02; 

• mora biti pripremljena po osnovi koja udovoljava minimalnim zahtjevima glede sadržaja 
godišnjih financijskih izvještaja za stavke bilance zajedno s bilješkama kako je opisano u 
kriteriju F.02; 

• mora biti revidirana od neovisnog revizora kako je opisano u Članku 8. kriterija F.02 u 
skladu s Međunarodnim revizijskim standardima ili relevantnim nacionalnim revizijskim 
standardima ili praksama pri čemu isti moraju minimalno udovoljavati zahtjevima 
Međunarodnih revizijskih standarda. 
 

Izvješće neovisnog revizora mora Davatelju licence biti dostavljeno zajedno s novom revidiranom 
bilancom. Neovisni revizor može koristiti posebna razmatranja iz Međunarodnog revizijskog 
standarda MRevS 805 (izmijenjen)  'Posebna razmatranja – revizije pojedinačnih financijskih 
izvještaja i određenih elemenata, računa ili stavaka financijskog izvještaja’, ili njegov nacionalni 
ekvivalent.  
 
Primjeri kako tražitelj licence može ili ne može ispuniti pravilo 'neto kapital' navode se u nastavku:  
  
Primjer 1.:  
Stanje neto kapitala na 31. prosinca koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini je pozitivno  
 

Datum: Usporedba: 
31. prosinac 2022. 

Procjena: 
31. prosinca 2023. 

Neto kapital prema financijskim 
izvještajima: 

-10.000 20.000 

Korekcija ako postoji podređeni kredit: 0 0 

Neto kapital: -10.000 20.000 

Rezultat: Tražitelj licence ispunjava pravilo 'neto kapital' budući ispunjava uvjet iz  
kriterija F.04 – stanje neto kapitala je pozitivno.  
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Primjer 2.:  

Stanje neto kapitala na 31. prosinca koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini se 
smanjilo/pogoršalo od prethodnog 31. prosinca, ali je još uvijek pozitivno.   
 

Datum: Usporedba: 
31. prosinac 2022. 

Procjena: 
31. prosinca 2023. 

Neto kapital prema financijskim 
izvještajima: 

10.000 3.000 

Korekcija ako postoji podređeni kredit: 0 0 

Neto kapital: 10.000 3.000 

Rezultat: Tražitelj licence ispunjava pravilo 'neto kapital' budući ispunjava uvjet iz  
kriterija F.04 – stanje neto kapitala je pozitivno.  

 
 
Primjer 3.:  
Stanje neto kapitala na 31. prosinca koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini se 
smanjilo/pogoršalo od prethodnog 31. prosinca i negativno je.  
 
   

Datum: Usporedba: 
31. prosinac 2022. 

Procjena: 
31. prosinca 2023. 

Neto kapital prema financijskim 
izvještajima: 

10.000 - 5.000 

Korekcija ako postoji podređeni kredit: 0 0 

Neto kapital: 10.000 - 5.000 

Rezultat: Tražitelj licence ne ispunjava pravilo 'neto kapital' budući  je propustio 
ispuniti uvjete iz  kriterija F.04 – stanje neto kapitala je negativno i nije se 
poboljšalo za 10% ili više.  

 
Primjer 4.:  
Stanje neto kapitala na 31. prosinca koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini je pozitivno 
i uključuje podređeni kredit koji ispunjava uvjete iz prethodnih točaka a. i b. (članak 12. 
Financijskih kriterija Pravilnika).  
 

Datum: Usporedba: 
31. prosinac 2022. 

Procjena: 
31. prosinca 2023. 

Neto kapital prema financijskim 
izvještajima: 

-10.000 -10.000 

Korekcija ako postoji podređeni kredit koji 
ispunjava uvjete iz prethodnih točaka a. i b. : 

0 12.000 

Neto kapital: -10.000 2.000 

Rezultat: Tražitelj licence ispunjava pravilo 'neto kapital' budući   ispunjava uvjete 
iz  Članka 12., st. 4 kriterija F.04 – stanje neto kapitala je pozitivno. 
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Primjer 5.:  
Stanje neto kapitala na 31. prosinca koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini je 
negativno i poboljšalo se za 10% ili više u odnosu na prethodni 31. prosinca  
 

Datum: Usporedba: 
31. prosinac 2022. 

Procjena: 
31. prosinca 2023. 

Neto kapital prema financijskim 
izvještajima: 

-10.000 -5.000 

Korekcija ako postoji podređeni kredit: 0 0 

Neto kapital: -10.000 -5.000 

Rezultat: Tražitelj licence ispunjava pravilo 'neto kapital' budući   ispunjava uvjete 
iz   kriterija F.04 – stanje neto kapitala se poboljšalo za 50%. 

 
 
Primjer 6.:  
Stanje neto kapitala na 31. prosinca koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini je 
negativno i nije se poboljšalo se za 10% ili više u odnosu na prethodni 31. prosinca  
 

Datum: Usporedba: 
31. prosinac 2022. 

Procjena: 
31. prosinca 2023. 

Neto kapital prema financijskim 
izvještajima: 

-10.000 -9.500 

Korekcija ako postoji podređeni kredit: 0 0 

Neto kapital: -10.000 -9.500 

Rezultat: Tražitelj licence ne ispunjava pravilo 'neto kapital' budući   je propustio 
ispuniti uvjete iz kriterija F.04 – poboljšanje je samo 5%, stoga se stanje 
neto kapitala nije povećalo za 10% ili više.  
 

 
Primjer 7.:  
Tražitelj licence dostavi novi ažuriranu bilancu na dan 29. veljače, u kojoj se stanje neto kapitala 
poboljšalo za 10% ili više u odnosu na relevantni usporedivi 31. prosinca 
 
Stanje neto kapitala tražitelja licence na dan 31. prosinca 2023. (koji prethodi licenciranoj 
natjecateljskoj 2024./25. godini) je negativno i nije se poboljšalo za 10% ili više u odnosu na 31. 
prosinca 2022.  
 
Nakon roka za dostavu molbe Davatelju licence za licenciranu natjecateljsku 2024./25. godinu, 
tražitelj licence dostavi novu ažuriranu bilancu na dan 29. veljače 2024. 
 
Stanje neto kapitala na dan 29. veljače 2024. (koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini) je 
negativno i poboljšalo se za 10% ili više u odnosu na 31. prosinca 2022. (tj. negativno stanje neto 
kapitala od 5.000 na 29. veljače 2024. se poboljšalo za 50% u odnosu na 31. prosinca 2022., kad 
je bilo negativno za 10.000). U tom slučaju, tražitelj licence ispunjava pravilo neto kapital budući 
ispunjava uvjete iz kriterija F.04.  
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Saldo negativnog kapitala od 5.000 na dan 29. veljače 2024. zamijenit će negativan saldo neto 
kapitala od 11.000 iz prosinca 2023. koji se koristio za procjenu licencirane natjecateljske 
2025./26. godine 
 
 

Datum: Usporedba  
31. prosinac 2022. 

Intervencija: 
31. prosinac 2023. 

Procjena: 
29. veljače 2024. 

Neto kapital prema financijskim 
izvještajima: 

-10.000 -11.000 -5.000 

Korekcija ako postoji podređeni 
kredit: 

0 0 0 

Neto kapital: -10.000 -11.000 -5.000 

Rezultat: Tražitelj licence  ispunjava pravilo 'neto kapital' budući   ispunjava uvjete iz kriterija 
F.04 – stanje neto kapitala se poboljšalo za 50%.  
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Financijski kriteriji 'Bez dospjelih obveza' 
F.05, F.06, F.07 i F.08 

 
Uvod  
Kriteriji 'Bez dospjelih obveza' dio su Financijskih kriterija za licenciranje klubova. U kombinaciji s 
ostalim financijskim kriterijima cilj im je poboljšanje ekonomske i financijske stabilnosti klubova 
čime se osigurava da klubovi koji žele sudjelovati u UEFA-inim klupskim natjecanjima, te 
natjecanjima HNL, Prve NL i  Druge NL prije izdavanja licence za sudjelovanje u prije navedenim 
natjecanjima sljedeće natjecateljske godine nemaju dospjelih obveza prema relevantnim 
vjerovnicima.  
 

Kriteriji 'Bez dospjelih obveza' povećavaju zaštitu vjerovnika iz „nogometne obitelji“ te 
transparentnost klubova, pomažu u financijskom upravljanju klubovima u pravovremenom 
podmirivanju njihovih obveza prema drugim nogometnim klubovima, prema njihovim 
zaposlenicima, državi za poreze i doprinose, kao i određenih obveza prema nogometnim tijelima 
kao što su UEFA i Davatelj licence.  
 

Posebice, ciljevi kriterija 'bez dospjelih obveza' su da: 

• klubovi primaju naknade za transfere kako je ugovoreno; 

• zaposlenici primaju naknade koje im se duguju;  

• su pripadajući porezi i doprinosi podmireni;  

• su obveze prema UEFA-i i Davatelju licence podmirene u utvrđenim rokovima.  
 

Opća načela 
Bez obzira na zakonski datum zaključivanja, opseg kriterija 'bez dospjelih obveza'  određen je kao 
28. veljače godine koja prethodi odnosnoj natjecateljskoj godini. 
Za svaku vrstu 'bez dospjelih obveza' koje su navedene u kriterijima F.05, F.06, F.07 i F.08 
Pravilnika, na dan 31. ožujka koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini ne smije biti 
nepodmirenih obveza koja su dospjele do 28. veljače koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj 
godini. Procjena ovih kriterija za sve klubove na isti datum je pravedna.  
 

 

Granični datum 
 

Definicija obveza u opsegu 
 

 28. veljače 
 

Samo obveze dospjele na dan 28. veljače, tj. 
uključujući obveze koje su dospjele za plaćanje do 

 28. veljače prije početka natjecanja  

 

Rok 
 

Trenutak kad se procjenjuje stanje 
dospjelih obveza i kad one u cijelosti 
moraju biti plaćene 

  
Jedan mjesec za podmirenje dospjelih obveza 

  

31. ožujak 
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Kriterij F.05 – Bez dospjelih obveza prema nogometnim klubovima 
 

Oznaka 

kriterija 

 Licenca / Stupanj kriterija 

O P I S 

UEFA  
UEFA Liga 

prvakinja 
HNL Prva NL Druga NL 

 

F.05 

A A A A A 

 

BEZ DOSPJELIH OBVEZA PREMA NOGOMETNIM KLUBOVIMA 
 
Tražitelj licence mora dokazati da na dan 31. ožujka koji prethodi 
licenciranoj natjecateljskoj godini nema dospjelih obveza (kako je 
definirano čl. 14. u nastavku), prema drugim nogometnim klubovima 
koje proizlaze iz djelatnosti prijelaza igrača (transfera) koje su dospjele 
za plaćanje prije 28. veljače koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj 
godini. 
 

 
Tražitelj/primatelj licence treba dostaviti dokumentirane dokaze koji sadrže sve iznose na dan 28. 
veljače koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini, koji su plativi drugim nogometnim 
klubovima kao rezultat obveza iz transfera.  
 
Tražitelj/primatelj licence treba ispuniti zasebnu tablicu obveza i tablicu potraživanja iz 
djelatnosti transfera.  
 
Tablica obveza po transferima i tablica potraživanja iz djelatnosti transfera moraju sadržavati 
zaseban unos za svaki ugovor o transferu igrača, i to sljedeće:  

• Sve nove registracije igrača (stalne ili privremene) kao rezultat ugovora o transferu koji su 
zaključeni u razdoblju od 12 mjeseci do 28. veljače, bez obzira postoji li na granični datum 
bilo koji nepodmireni iznos. Ovo uključuje i mlade igrače koji su potpisali svoj prvi 
profesionalni ugovor ako se plaća naknada za treniranje. 

• Sve transfere za koje postoji nepodmireni iznos koji je morao biti plaćen do 28. veljače, 
bez obzira je li transfer obavljen u razdoblju od 12 mjeseci do 28. veljače ili ranije, i bez 
obzira odnosi li se na odlazak ili registraciju igrača.  

• Sve transfere za koje na dan 28. veljače postoje osporeni iznosi.  
 
Potrebno je u tablicama navesti igrače koji su došli u klub kao slobodni igrači (iako nema ugovora 
o transferu),kao i  igrače koji se vraćaju u klub koji ima stalnu registraciju, a nakon isteka 
ustupanja.  
 
Ugovori o transferima između klubova često sadrže odredbe o naknadama čije plaćanje ovisi o 
ispunjenju određenih uvjeta u nekom trenutku u budućnosti (npr. potencijalne obveze). Tipično, 
ove se odredbe odnose na buduće 'uspjehe' igrača ili njihovog novog kluba – na primjer, broj 
nastupa, postignuti pogodci, kvalifikacija u europska natjecanja. 
 
U nekim slučajevima, bivši klub još uvijek doprinosi plaći igrača koji je ustupljen i bivši klub možda 
treba platiti naknadu za razvoj igračevom novom klubu. Ova plaćanja trebaju biti uključena u 
procjenu obveza.  
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Ugovor o transferu može sadržavati odredbu o naknadi za daljnju prodaju, prema kojoj se 
dodatne naknade imaju platiti bivšem klubu u slučaju da igrač bude naknadno transferiran u treći 
klub. Čim se takav uvjet ispuni, obveza prema drugom nogometnom klubu više nije uvjetna, te 
odgovarajući iznos postaje obveza iz transfera i status njenog plaćanje treba biti predmetom 
procjene u skladu s kriterijem.  
 
U nastavku se navodi nekoliko primjera obveza koje moraju biti uključene u podnesak tražitelja 
licence koji pokazuju mora li ih Davatelj licence procijeniti na 31. ožujka kako bi se utvrdilo 
ispunjava  li tražitelj licence kriterije 'bez dospjelih obveza', a u svrhu licenciranja kluba.  
 

Djelatnost 
transfera 

Vrsta obveze Datum plaćanja 

Mora biti uključeno 
u tablicu 

obveza/potraživanja 
iz transfera za 

licenciranu 
natjecateljsku 

2023./24. godinu 

Mora se procijeniti 
na 31. ožujka 2023. 

Ugovor o transferu 
potpisan 1. veljače 
2023.  

Naknada za transfer 28. veljače 2023. Da Da 

Ugovor o transferu 
potpisan 1. veljače 
2023. 

Naknada za transfer 15. ožujak 2023. Da Da 

Registracija igrača 
(prvi profesionalni 
ugovor) 1. ožujak 
2023. 

Naknada za 
treniranje 

31. ožujak 2023. Ne Ne 

Ugovor o transferu 
potpisan 1. rujna 
2022. 

Uvjetni iznos: klub 
kupac mora platiti 
klubu prodavatelju 

10 milijuna ako 
igrač postigne 10 

pogodaka. 28. 
veljače 2023. igrač 

postigne 10. 
pogodak 

31. ožujak 2023. Da  Da  

 
Tablica obveza po transferima i Tablica potraživanja od transfera  dostavljaju  se u roku i obliku 
koji je odredio Davatelj licence.  
 
Obvezni obrasci za pripremu Tablice obveza po transferima i Tablice potraživanja od transfera  
preuzimaju se putem sljedeće sljedeće poveznice: 
 

Kriterij F.05_Bez dospjelih obveza prema nogometnim klubovima.xlsx  
 
 
 

https://hns-cff.hr/files/documents/26830/Kriterij%20F.05_Bez%20dospjelih%20obveza%20prema%20nogometnim%20klubovima.xlsx
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Primjeri postupaka procjene koje obavlja neovisni revizor i/ili Davatelj licence:  
 

1. U odnosu na dospjele obveze prema drugim nogometnim klubovima, bez obzira obavlja 
li procjenu neovisni revizor ili Davatelj licence, preporuča se da neovisni revizor ili Davatelj 
licence obavi minimalno sljedeće radnje:  
a) Pribavi tablicu obveza i tablicu potraživanja iz djelatnosti transfera koje je pripremila 

uprava tražitelja licence;  
b) Uskladi ukupan saldo na dan 31. prosinca u tablicama transfera s iznosom 'Obveze 

koje su povezane s transferima igrača', odnosno iznosom 'Potraživanja od transfera 
igrača' u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.  

c) Pribavi izvadak iz računovodstvenog sustava tražitelja licence s detaljnim pregledom 
obveza i potraživanja prema drugim nogometnim klubovima na dan 31. prosinca i na 
dan 28. veljače te odgovarajuće uskladi ukupna salda s ukupnim obvezama i  ukupnim 
potraživanjima na dan 31. prosinca i na dan 28. veljače koje je tražitelj licence iskazao 
u tablicama obveza i potraživanja iz djelatnosti transfera.  

d) Pribavi popise iz FIFA Transfer Matching System (FIFA-in Sustav usklađivanja transfera 
- TMS) i iz nacionalnog sustava registracije i transfera igrača – Comet HNS, a koji popisi 
sadrže sve transfere u razdoblju od 12 mjeseci do 28. veljače te potvrdi da su ovi 
transferi iskazani u tablicama obveza i potraživanja iz djelatnosti transfera. Ovo 
uključuje i „slobodne“ igrače i transfere bez naknada.  

e) Provjeri matematičku točnost tablica obveza i potraživanja iz djelatnosti transfera.  
f) Izabere sve ili uzorak transfera/ustupanja igrača, usporedi odgovarajuće ugovore s 

informacijama koje su sadržane u tablicama transfera (obveze i potraživanja), istakne 
izabrane transfere/ustupanja i potvrdi da su sve iskazane rate naknada za fiksni 
transfer (ustupanje) i uvjetni iznosi točno iskazani u tablicama transfera (obveze i 
potraživanja) za svakog igrača (iznosi i originalni datumi dospijeća). Ako je primjenjivo, 
objasni  i navede odnosne transfere/ustupanja i informacije koje su netočno iskazane.  

g) Izabere sve ili uzorak plaćanja po transferima, pregleda odgovarajuće bankovne 
potvrde kao dokaz plaćanja i usporedi ih s informacijama koje su sadržane u tablicama 
transfera (obveza i potraživanja); istakne izabrana plaćanja i potvrdi jesu  li uočena 
bilo kakva nepodudaranja.  

h) Ako postoje bilo kakvi iznosi koji  podliježu bilo kakvim pravnim 
zahtjevima/postupcima koji nisu okončani na 28. veljače, pribavi i potvrdi postojanje 
potkrepljujućih dokumenata kako je opisano u Članku 15. i Članku 16. Financijskih 
kriterija Pravilnika 'Pojam dospjele obveze', odnosno 'Postupci procjene'. 

i) Ako postoji bilo koji iznos koji je dospio na dan 28. veljače, provjeri i potvrdi da je 
najkasnije na dan 31. ožujka: 

i. relevantan iznos plaćen u cijelosti ili je prebijen, a kako je opisano u Članku 
15. Financijskih kriterija Pravilnika 'Pojam dospjele obveze'; 

ii. zaključen pisani sporazum o odgodi datuma plaćanja, a kako je opisano u 
Članku 15. Financijskih kriterija Pravilnika 'Pojam dospjele obveze'; ili 
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iii. pokrenut odnosno podnesen spor/zahtjev/postupak ili je iznos osporen, a 

kako je opisano u Članku 15. Financijskih kriterija Pravilnika 'Pojam dospjele 
obveze'; 

iv. da su poduzete sve razumne mjere u pogledu naknade za treniranje i 
solidarnih doprinosa, a  kako je opisano u Članku 15. Financijskih kriterija 
Pravilnika 'Pojam dospjele obveze'. 

j) Ako je primjenjivo, pregleda dokumente, uključujući sporazume s relevantnim 
nogometnim klubovima ili prepisku s relevantnim tijelom u prilog očitovanjima iz 
prethodnih točaka i. do iv.  

k) Ako su dostavljene tablice djelatnosti iz transfera (obveze i potraživanja) prazne, 
pisanim putem potvrdi da nije bilo transfera (uključujući ustupanja) u razdoblju od 12 
mjeseci do 28. veljače i  da na dan 28. veljače nema obveza i/ili potraživanja iz 
djelatnosti transfera.  

 
Kao što je opisano u Članku 15 Financijskih kriterija Pravilnika 'Pojam dospjele obveze', ako 
tražitelj/primatelj licence ima legitimni solidarni doprinos/naknadu za treniranje koji nisu riješeni 
na dan 31. ožujka ove se obveze ne smatraju dospjelima ako tražitelj/primatelj licence može 
dokazati da je poduzeo sve razumne mjere kako bi identificirao i platio vjerovnike kako je 
regulirano FIFA Pravilnikom o statusu i transferima igrača. 
 

Kriterij F.06 – Bez dospjelih obveza prema zaposlenicima  

 

Oznaka 

kriterija 

 Licenca / Stupanj kriterija 

O P I S 

UEFA  
UEFA Liga 

prvakinja 
HNL 

Prva 

NL 

Druga 

NL 

 

F.06 

 

 

A A A A A 

 

BEZ DOSPJELIH OBVEZA PREMA ZAPOSLENICIMA   
 

Tražitelj licence mora dokazati da na dan 31. ožujka koji prethodi 

licenciranoj natjecateljskoj godini nema dospjelih obveza (kako je 

definirano čl.19. u nastavku)  prema svojim zaposlenicima, a u odnosu 

na  ugovorne i zakonske obveze  prema svojim zaposlenicima, a koje 

su dospjele za plaćanje do 28.veljače koji prethodi licenciranoj 

natjecateljskoj godini. 

 
 
Tražitelj/primatelj licence treba Davatelju licence dostaviti dokumentirane dokaze koji na dan 28. 
veljače koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini sadrže sve iznose obveza prema 
zaposlenicima kao rezultat ugovornih ili zakonskih obveza.  
 
Ako tražitelj/primatelj licence nema dospjelih, odgođenih ili osporenih iznosa na dan 28. veljače 
koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini, pored ukupnog salda obveza na prije navedeni 
datum  Davatelju licence svejedno treba dostaviti detaljne informacije kao što je popis 
zaposlenika.  
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Pojam 'Zaposlenici' 
Pravilnik definira pojam 'Zaposlenici' koji u svrhe procjene uključuje samo profesionalne 
igrače/ice te ostale zaposlenike koji obavljaju funkcije u skladu s kriterijima A.01 – A.20 Pravilnika 
(zaštićeni zaposlenici), te sve ostale zaposlenike koji imaju zaključen ugovor o radu s 
tražiteljom/primateljem licence.  
 

Status 'Zaposlenik' ne ovisi o tome ima li osoba ugovor o radu ili ne. Svi pružatelji usluga, bez 
obzira jesu li oni fizičke ili pravne osobe (npr. financijski službenik je vanjski suradnik i fizička je ili 
pravna osoba), također trebaju biti uključeni u popis zaposlenika ako obavljaju iste funkcije kao i 
„zaštićeni zaposlenici“ iz kriterija A.01 – A.20 Pravilnika.  
 

Ovaj pojam obuhvaća svakog onog tko obavlja funkcije opisane u kriterijima A.01 – A.20 
Pravilnika, a ne samo minimalno potrebno osoblje iz Kriterija administracije i stručnog osoblja 
Pravilnika. Npr. prema kriteriju A.12 tražitelji/primatelji licence trebaju imenovati najmanje 
jednog fizioterapeuta za prvu momčad/ekipu. Ako ih nogometni klub imenuje više, onda i oni 
također trebaju biti uključeni u procjenu.  
 

Ako je bilo koji od zaposlenika zaposlen ili ima ugovor kao savjetnik ili pružatelj usluga pravnog 
subjekta koji je dio pravne strukture grupe ili opsega izvještavanja, a različit je od samog tražitelja 
licence, on mora biti uključen u procjenu.  
 

Prije navedeno načelo primjenjuje se i na sve iznose koji se duguju ljudima koji na dan 28. veljače 
zbog različitih razloga više nemaju status zaposlenika. Bez obzira kako su takve obveze iskazane 
u financijskim izvještajima izvještajnog subjekta, one spadaju u kriterij koji traži da obveze budu 
podmirene u razdoblju ili u rokovima koji su  propisani ugovorom ili zakonom.  
 

U tablicama u nastavku je  nekoliko primjera obveza koje moraju biti uključene u podneske 
tražitelja/primatelja licence te ukazuju mora li  na dan 31. ožujka Davatelj licence obaviti njihovu 
procjenu da bi se u svrhu licenciranja kluba utvrdilo ispunjava  li tražitelj/primatelj licence kriterije 
'Bez dospjelih obveza'. 
 
Vrsta obveze Datum plaćanja Status  

na dan 28. veljače 
2023.  

Mora biti uključeno u Tablicu 
zaposlenika  za licenciranu 

natjecateljsku 2023./24.  

Obvezna 
procjena na dan 

31. ožujak 
2023.  

Plaća za prosinac 2022. 25. prosinac 2022. Odgođeno do  
31. ožujka 2023. 

Da 
(sve informacije za svakog 

zaposlenika) 

Ne 

Bonus za sudjelovanje u 
grupnoj fazi u 2022. 

31. prosinac 2022. U sporu Da 
 (sve informacije za svakog 

zaposlenika) 

Ne 

Plaća za siječanj 2023. 5. veljače 2023.  Plaćeno Ne 
 

Nije primjenjivo 

Plaća za veljaču 2023. 25. veljače 2023.  Nije plaćeno 
(dospjelo) 

Da  
(sve informacije za svakog 

zaposlenika) 

Da 

Plaća za veljaču 2023. 5. ožujak 2023. Nije plaćeno 
 (nije dospjelo) 

Da  
(kao dio ukupnih obveza prema 

zaposlenicima) 

Ne 
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Tablica obveza prema zaposlenicima  dostavlja  se u roku i obliku koji je odredio Davatelj 
licence.  
 
Obvezni obrazac za pripremu Tablice obveza prema zaposlenicima  preuzima se putem sljedeće 
sljedeće poveznice: 
 

Kriterij F.06_Bez dospjelih obveza prema zaposlenicima.xlsx  
 
 
Primjeri postupaka procjene koje obavlja neovisni revizor ili Davatelj licence:  
 

1. U odnosu na dospjele obveze prema zaposlenicima, bez obzira obavlja li procjenu 
neovisni revizor ili Davatelj licence, preporuča se da neovisni revizor i/ili Davatelj licence 
obave minimalno sljedeće radnje:  

a) Pribavi tablicu zaposlenika koju je pripremila uprava tražitelja/primatelja licence;  
b) Uskladi ukupne obveze na dan 31. prosinca 2022. u tablici zaposlenika s iznosom 

'obveze prema zaposlenicima' iz posljednjih godišnjih financijskih izvještaja na dan 
31. prosinca. 

c) Pribavi izvadak iz računovodstvenog sustava tražitelja/primatelja licence s 
detaljnim pregledom obveza prema zaposlenicima na dan 31. prosinca i na dan 
28. veljače i uskladi ukupna salda s ukupnim obvezama na dan 31. prosinca i 28. 
veljače kako ih je u  tablici zaposlenika iskazao tražitelj/primatelj licence.  

d) Na temelju izvatka iz računovodstvenog sustava ili drugih potkrepljujućih 
dokumenata koji trebaju uključivati ugovore zaposlenika, i na dan 28. veljače u 
tablici zaposlenika potvrdi točnost i cjelovitost sljedećih salda: (i) ukupan saldo 
obveza, (ii) iznosi koji su predmetom sporazuma o odgodi, i (iii) iznosi koji su 
predmetom tužbi/pravnih postupaka.  

e) Provjeri sve ili odabir bankovnih izvoda kao dokaz plaćanja. 
f) Pribavi i provjeri sve ili slučajno odabrane  uzorke pisama potvrde zaposlenika i 

usporedi ih s informacijama u tablici zaposlenika. 
g) Ako postoje bilo kakvi iznosi koji su predmetom bilo kakvih pravnih 

zahtjeva/postupaka koji su u tijeku na dan 28. veljače, pribavi i potvrdi postojanje 
potkrepljujućih dokumenata kako je opisano u Članku 21. Financijskih kriterija 
Pravilnika.  

h) Ako na dan 28. veljače postoji dospjeli iznos, najkasnije do 31. ožujka provjeri je li:  
i. relevantni iznos u cijelosti plaćen ili prebijen kako je opisano u Članku 19. i 

Članku 21. Financijskih kriterija Pravilnika; ili 
ii. zaključen pisani sporazum o odgodi datuma plaćanja kako je opisano u 

Članku 19. i Članku 21. Financijskih kriterija Pravilnika; ili  
iii. pokrenut/podnesen ili osporen spor/pravni zahtjev/postupak kako je 

opisano u Članku 19. i Članku 21. Financijskih kriterija Pravilnika. 
i) Ako je primjenjivo, provjeri dokumente, uključujući sporazume sa zaposlenicima 

ili prepisku s nadležnim tijelima u prilog očitovanjima iz prethodnog h) i. do h) iii.   

https://hns-cff.hr/files/documents/26828/Kriterij%20F.06_Bez%20dospjelih%20obveza%20prema%20zaposlenicima.xlsx
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Kriterij F.07 – Bez dospjelih obveza prema državi – porezi i doprinosi 

 

Oznaka 

kriterija 

 Licenca / Stupanj kriterija 

O P I S 

UEFA  
UEFA Liga 

prvakinja 
HNL 

Prva 

NL 

Druga 

NL 

 

 

F.07 

 

 

A A A A A 

 

BEZ DOSPJELIH OBVEZA PREMA DRŽAVI - POREZI I DOPRINOSI 
 

Tražitelj licence mora dokazati da na dan 31. ožujka koji prethodi licenciranoj 

natjecateljskoj godini nema dospjelih obveza prema državi za poreze i 

doprinose (kako je opisano u kriteriju F.05 ovog Pravilnika pod pojmom 

„Dospjele obveze“), a koje su rezultat ugovornih ili zakonskih obveza prema 

njegovim zaposlenicima i koje su trebale biti plaćene do 28.veljače koji 

prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini. 

Obveze su oni iznosi koji se duguju državi za poreze i doprinose a koje su 

rezultat ugovornih i zakonskih obveza u odnosu na sve zaposlene 

pojedince. Obveze uključuju, ali nisu ograničene na, porez na dohodak 

fizičkih osoba, mirovinski fondovi, zdravstveno osiguranje i slična davanja. 

 

Tražitelj licence treba Davatelju licence dostaviti dokumentirane dokaze u kojima na dan 28. 

veljače koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini iskazuje sve iznose obveza prema državi 

– za poreze i doprinose,  koje su rezultat ugovornih i zakonskih obveza za sve zaposlenike.  

Ako tražitelj/primatelj licence na dan 28. veljače nema dospjelih, odgođenih, osporenih ili 

nepodmirenih (kako je prethodno opisano) obveza ne treba iskazivati detaljne informacije za 

svaku vrstu obveze, već samo ukupan saldo koji na dan 28. veljače koji prethodi licenciranoj 

natjecateljskoj godini državi duguje za poreze i doprinose.  

Međutim, ako tražitelj/primatelj licence na dan 28. veljače ima dospjelih, osporenih, odgođenih 

ili neriješenih obveza, u tom slučaju pored ukupnih salda prema državi za poreze i doprinose na 

taj datum, za svaki takav iznos mora dostaviti informacije  opisane u Članku 24. Financijskih 

kriterija Pravilnika.  

U nastavku je nekoliko primjera obveza koje moraju biti uključene u podneske 

tražitelja/primatelja licence, te  ukazuju mora li ih Davatelj licence procijeniti na 31. ožujka kako 

bi se utvrdilo ispunjava li tražitelj licence kriterije 'Bez dospjelih obveza' u svrhu licenciranja 

kluba.  
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Vrsta obveze Datum plaćanja Status 
na dan 

28. veljače 2023. 

Mora biti uključeno u 
tablicu obveza prema 
državi za licenciranu 

natjecateljsku 
2023./24. godinu 

Obvezna procjena na 
dan 31. ožujak 2023. 

Doprinosi 
listopad – prosinac 2022. 

25. prosinac 2022. Odgođeno do 
31. ožujka 2023. 

Da 
 

(sve informacije prema 
vrsti obveze) 

Ne 

Doprinosi 
siječanj – ožujak 2022. 

28. veljače 2023. 
(temeljem odluke 
poreznih tijela od 
 1. veljače 2023.) 

Nije plaćeno 
(dospjelo) 

Da 
 

(sve informacije prema 
vrsti obveze) 

Da 

Doprinosi 
siječanj 2023. 

5. veljače 2023. 
 

Plaćeno Ne Nije primjenjivo 

Doprinosi 
veljača 2023. 

25. veljače 2023. Nije plaćeno 
(dospjelo) 

Da 
 

(sve informacije prema 
vrsti obveze) 

Da 

Doprinosi 
veljača 2023. 

5. ožujak 2023. Nije plaćeno 
(nije dospjelo) 

Da 
 

(kao dio ukupnih 
obveza prema državi za 

poreze i doprinose) 

Ne 

 
Tablica obveza prema državi – porezi i doprinosi dostavlja  se u roku i obliku koji je odredio 
Davatelj licence.  
 
Obvezni obrazac za pripremu Tablice obveza prema državi – porezi i doprinosi  preuzima se 
putem sljedeće sljedeće poveznice:  
 

Kriterij F.07_Bez dospjelih obveza prema državi-porezi i doprinosi.xlsx  

Primjeri postupaka procjene koje obavlja neovisni revizor i/ili Davatelj licence:  
 

2. U odnosu na dospjele obveze prema državi – porezi i doprinosi, bez obzira obavlja li 
procjenu neovisni revizor ili Davatelj licence, preporuča se da neovisni revizor i/ili Davatelj 
licence obave minimalno sljedeće radnje:  

a) Pribavi tablicu obveza prema državi – porezi i doprinosi koju je pripremila uprava 
tražitelja/primatelja licence. 

b) Uskladi ukupne obveze na dan 31. prosinca iz tablice obveza prema državi – porezi 
i doprinosi s 'Obveze prema državi za doprinose' iz posljednjih godišnjih 
financijskih izvještaja na dan 31. prosinca.  

 
 

https://hns-cff.hr/files/documents/26827/Kriterij%20F.07_Bez%20dospjelih%20obveza%20prema%20dr%C5%BEavi-porezi%20i%20doprinosi.xlsx
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c) Pribavi izvadak iz računovodstvenog sustava tražitelja licence s detaljnim 
pregledom obveza prema državi za poreze i doprinose na dan 31. prosinca i na dan 
28. veljače i uskladi ukupna salda s ukupnim obvezama na dan 31. prosinca i 28. 
veljače koja su iskazana u tablici obveza prema državi – porezi i doprinosi;. 

d) Pribavi potkrepljujuće dokumente, npr. dokumente koje je tražitelj licence podnio 
poreznim tijelima, potvrde poreznih tijela. 

e) Provjeri sve ili odabir bankovnih izvoda kao dokaz plaćanja. 
f) Ako postoji bilo koji iznos koji je predmetom postojećih ili odluka koje još nisu 

donijete od strane nadležnih državnih tijela o produženju roka plaćanja prema 
državnim tijelima za poreze i doprinose na dan 28. veljače ili iznosi koji su 
predmetom bilo kakvih pravnih zahtjeva/postupaka o kojima na dan 28. veljače 
nije donijeta odluka, pribavi i potvrdi postojanje potkrepljujućih dokumenata kako 
je opisano u Članku 24. Financijskih kriterija Pravilnika.  

g) Ako na dan 28. veljače postoji dospjeli iznos, najkasnije do 31. ožujka provjeri je li:  
i. taj iznos u cijelosti plaćen ili prebijen, a kako je opisano u Članku 24. 

Financijskih kriterija Pravilnika;  
ii. zaključen pisani sporazum o odgodi datuma plaćanja kako je opisano u 

Članku 24. Financijskih kriterija Pravilnika; 
iii. podnesen/pokrenut ili osporen pravni zahtjev/spor/postupak kako je 

opisano u Članku 24. Financijskih kriterija Pravilnika;  
iv. se čeka donošenje odluke od strane nadležnog tijela u pogledu zahtjeva za 

produženje roka plaćanja prema državi za poreze i doprinose.  
h) Ako je primjenjivo, pregleda dokumente, uključujući sporazume s nadležnim 

državnim tijelima ili prepisku s nadležnim tijelom, u prilog očitovanjima iz 
prethodnih g) i. do g). iv.  

 

Čeka se donošenje odluke od strane nadležnog državnog tijela (porezi i doprinosi) 
 
Kako je opisano u Kriteriju F.07 Pravilnika (Pojam 'dospjele obveze'), ako tražitelj licence na dan 
31. ožujak ima legitimne obveze prema državi za poreze i doprinose za koje se čeka donošenje 
odluke, one se ne smatraju dospjelima. 
 
Postoji nekoliko uvjeta koji moraju biti ispunjeni da bi se za iznose smatralo da su u „počeku“ 
radije nego da su dospjeli. Oni su u „počeku“ samo ako je: 

• tražitelj licence u skladu s važećim zakonima podnio pisani zahtjev nadležnom tijelu (npr. 
relevantnoj poreznoj upravi, ministarstvu financija) za produženje roka za obveze prema 
državi – porezi i doprinosi (kako je opisano u Kriteriju F.07 Pravilnika); i 

• nadležno tijelo  pisanim putem potvrdilo da se ovaj zahtjev smatra dopuštenim i da o 
njemu još nije riješeno do 31. ožujka koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini.  

 
U slučaju izostanka bilo kakvog dokumentiranog dokaza izdanog od  nadležnog državnog tijela 
kojim se dokazuje da do 31. ožujka odluka nije donijeta, davatelj licence odnosne iznose treba 
smatrati dospjelima.  



Financijski kriteriji - objašnjenja_ožujak 2023.docx   
 26/29 

 
 
 

Kriterij F.08 – Bez dospjelih obveza prema UEFA-i i Davatelju licence 

Oznaka 

kriterija 

 Licenca / Stupanj kriterija 

O P I S 

UEFA  
UEFA Liga 

prvakinja 
HNL 

Prva 

NL 

Druga 

NL 

 

 

 

F.08 

A A A A A 

 

BEZ DOSPJELIH OBVEZA PREMA UEFA-I i DAVATELJU LICENCE 

Tražitelj licence mora dokazati da na 31. ožujka koji prethodi licenciranoj 

natjecateljskog godini, nema dospjelih obveza prema UEFA-i, drugim 

subjektima koje je odredila UEFA ili Davatelju licence, a kao rezultat obveza 

koje su morale biti plaćene do 28.veljače koji prethodi licenciranoj 

natjecateljskoj godini.  

 
Kriterij F.08, odnosno Članci 27. i 28. Financijskih kriterija Pravilnika ne daju iscrpan popis obveza 
prema UEFA-i i Davatelju licence. U slučaju UEFA-e, Pravilnik navodi da ove obveze 
podrazumijevaju i financijska ulaganja o kojima je odlučilo UEFA-ino Tijelo za financijsku kontrolu 
klubova (CFCB).  
Prije početka Središnjeg postupka licenciranja, UEFA će Davatelja licence obavijestiti ima li neki 
od njihovih klubova dospjele obveze na dan 28. veljače koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj 
godini. Ove informacije će se dodatno provjeriti temeljem odgovarajućih izvoda iz 
računovodstvenih evidencija Davatelja licence.  
Opseg obveza prema Davatelju licence (HNS) čije je dospijeće do 28. veljače je sljedeći: 

• Novčane kazne koje su izrekla pravna tijela HNS-a; 

• Takse i druge pristojbe o kojima su odluku donijela pravna tijela HNS-a;  

• Sve takse, članarine i sl. davanja vezano uz službena natjecanja HNS-a,  

• Povrat kredita ili drugih obveza prema HNS-u.  
 
Tražitelj licence (ne)postojanje obveza iz opsega Kriterija F.08 dokazuje kako je opisano u članku 
28. Financijskih kriterija Pravilnika. Preporuča se da ova izjava također bude potkrijepljena 
odgovarajućom potvrdom izdanom od Davatelja licence i/ili UEFA-e.  
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Odgođeni iznosi – kriteriji F.05, F.06., F.07 i F.08 
 
Kako je opisano u Člancima 15., 19., 24. i 27. Financijskih kriterija Pravilnika (pojam 'Dospjele 
obveze'), ako tražitelj/primatelj licence ima legitimno odgođene iznose na dan 28. veljače ili na 
dan 31. ožujka (tj. s vjerovnikom je zaključen pisani sporazum o produženju datuma dospijeća), 
takvi se iznosi ne smatraju dospjelima.  
 
Temeljno je načelo da sporazume o  odgodi radi produženja roka plaćanja vjerovnik i dužnik 
moraju prihvatiti u pisanom obliku te moraju za svaki dospjeli saldo jasno navesti iznose koji se 
odgađaju, originale datume dospijeća i nove rokove plaćanja. Posebice u slučaju kad klub 
zaključuje sporazum o odgodi plaćanja sa skupinom igrača, svaki odnosni igrač mora potpisati 
pojedinačni sporazum u kojem je naveden odgođeni iznos i novi datumi dospijeća.    
 
Pisani sporazumi o produženju roka plaćanja zaključuju se na posebnim obrascima čiji sadržaj 
propisuje Izvršni odbor HNS-a mogu se preuzeti putem sljedeće poveznice:  Obrasci sporazuma o 
odgodi dugovanja. 
 
Važna napomena: ako vjerovnik nije zahtijevao plaćanje dospjelog iznosa, to se ne smatra 
produženjem roka plaćanja.  
 

Osporeni iznosi – kriteriji F.05, F.06., F.07 i F.08 
 

Za procjenu 'bez dospjelih obveza' kada se iznosi mogu smatrati „osporenima“ a kako je opisano 
u točkama c. i d.  Članaka 15., 19. i 24. Financijskih kriterija Pravilnika (Pojam 'Dospjele obveze'): 
Pravilnik predviđa dvije opcije: 
 

- Tražitelj/primatelj licence je podnio pravni zahtjev koji se smatrao dopuštenim (točka c. 
Članaka 15., 19. i 24. Financijskih kriterija Pravilnika); ili 

- Tražitelj/primatelj licence je osporio pravni zahtjev koji je protiv njega nadležnom tijelu 
podnio vjerovnik (točka d. Članaka 15, 19 i 24 Financijskih kriterija Pravilnika). 

 
Ako tražitelj/primatelj licence na dan 28. veljače ili na dan 31. ožujka ima legitimne osporene 
iznose, oni se ne smatraju dospjelima.  
 
Međutim, ako obveze tražitelja/primatelja licence dospijevaju temeljem odluke nadležnih tijela 
prije 28. veljače, u obzir treba biti uzeto sljedeće: 
 

• Ako je tražitelj/primatelj licence bio obaviješten o odluci nadležnog tijela prije 28. veljače 
i nije ju osporio do 31. ožujka, takve obveze ne mogu se više smatrati osporenima. 

• Ako  rok za podnošenje žalbe ističe nakon datuma procjene (tj. 28. veljače ili 31. ožujka), 
kako je navedeno u Člancima 15., 19. i 24. (Pojam 'Dospjele obveze'), činjenica da bi klub 
podnositelj žalbe još uvijek mogao osporiti ovu odluku nije relevantna za to trebaju li se 
na taj datum obveze smatrati osporenima.  

 

https://hns-cff.hr/hns/dokumenti-za-licenciranje/
https://hns-cff.hr/hns/dokumenti-za-licenciranje/
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Ako tijelo koje donosi odluku (tj. Davatelj licence ili CFCB) smatra da je tražitelj/primatelj licence 
pokrenuo postupke s isključivom svrhom da dospjela salda učini osporenima (kao način 
kupovanja vremena, kako je opisano u Člancima 15., 19. i 24. Financijskih kriterija Pravilnika), da 
bi utvrdio da se ne radi o 'očito neosnovanom sporu' Davatelj licence može zahtijevati dodatne 
dokaze.  
 

Postupci procjene informacija iz opsega Financijskih kriterija 'Bez dospjelih 
obveza' (Kriteriji F.05, F.06, F.07 i F.08) 

 
Određivanje procjene 
 
Procjene treba obaviti ili neovisni revizor tražitelja licence ili Davatelj licence. Iako je procjene 
obavio neovisni revizor tražitelja licence, Davatelj licence još uvijek može odlučiti da se obavi 
određeni broj dodatnih procjena kako bi se utvrdilo jesu li svi kriteriji 'bez dospjelih obveza' 
ispunjeni. Moraju se obaviti minimalno sljedeći postupci i biti opisani u izvješću neovisnog 
revizora tražitelja/primatelja licence i/ili Davatelja licence:  

a) Pribaviti tablice obveza koje su dospjele do 28. veljače na dan 31. ožujka koje je 
dostavio tražitelj/primatelj licence: 
Tablice transfera (obveze i potraživanja), Tablica zaposlenika, Tablica obveza 
prema državi – porezi i doprinosi, te potkrepljujuća dokumentacija;  

b) Obaviti potrebne radnje i odrediti veličinu uzroka radi procjene cjelovitosti i 
točnosti salda te izdati zaključak za svaki obavljeni postupak;   

c) Provjeriti cjelovitost svih dospjelih salda koje je iskazao tražitelj licence na dan 28. 
veljače;  

d) Provjeriti plaćanja svih dospjelih obveza između 28. veljače i 31. ožujka; 
e) Utvrditi svaki dospjeli saldo na 31. ožujka.  

 
Tražitelj licence mora uskladiti obveze iskazane u tablici transfera, tablici zaposlenika i tablici 
obveza prema državi – porezi i doprinosi sa svojim temeljnim računovodstvenim evidencijama, 
te zadržati takva usklađenja u slučaju da ih vanjski revizori ili Davatelj licence zatraže na pregled. 
 
Primjeri različitih radnji procjene prethodno su navedeni u svakom od prije navedenih kriterija  
'Bez dospjelih obveza'.  
 
Dodatni postupci procjene 
Kao što je navedeno u kriteriju F.05 – 'Bez dospjelih obveza prema nogometnim klubovima', 
tražitelj/primatelj licence obvezan je pripremiti i Tablicu potraživanja iz djelatnosti transfera. 
Ove informacije omogućavaju Davatelju licence da usporede brojke između klubova, te pored 
prije opisanih procjena, pribavi dodatne dokaze o točnosti i cjelovitosti iskazanih salda.  
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U opsegu kriterija F.12 – 'Obveza ažuriranja budućih financijskih informacija', pored ažuriranih 
informacija opisanih kriterijem F.10 – 'Buduće financijske informacije' (Bilanca, Račun dobiti i 
gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Bilješke),   primatelj licence Davatelju licence treba dostaviti 
ažurirane informacije iz opsega kriterija 'bez dospjelih obveza', odnosno salda obveza na dan 30. 
lipnja i 30. rujna do najkasnije 15. srpnja, odnosno 15. listopada licencirane natjecateljske godine.  
Ovo omogućuje prikupljanje pravovremenih informacija o odgođenim i osporenim iznosima te 
praćenje naknadnih plaćanja s ciljem izbjegavanja gomilanja obveza do 28. veljače.  
 
Odluka Davatelja licence – kriteriji ' Bez dospjelih obveza' 
 
Ako je tražitelj licence imao dospjelih obveza na dan 28. veljače koji prethodi licenciranoj 
natjecateljskoj godini, da bi ispunio kriterije 'Bez dospjelih obveza', mora moći dokazati da je do 
31. ožujka:  

• dospjele obveze platio u cijelosti, osim ako drugačije na pojedinačnoj osnovi nije 
dogovoreno s vjerovnikom; ili 

• s vjerovnikom zaključio pisani sporazum o produženju roka plaćanja tih obveza; ili 

• u odnosu na te dospjele obveze pokrenut postupak pred nadležnim nacionalnim tijelom, 
ili nacionalnim ili međunarodnim nogometnim tijelima ili relevantnim arbitražnim sudom; 
ili 

• Samo za obveze prema državi – porezi i doprinosi, da se čeka konačna odluka nadležnog 
tijela o produženju roka plaćanja (takve se obveze ne smatraju dospjelima). 

• Samo za naknadu za treniranje i solidarne doprinose, da je poduzeo sve razumne mjere 
kako bi utvrdio i platio vjerovnike (takve se obveze ne smatraju dospjelima).  

 
U načelu, licenca se mora uskratiti:  
 

- Ako informacije o obvezama nisu dostavljene Davatelju licence u propisanom roku i 
propisanom obliku; 

- Ako je tražitelj licence na dan 31. ožujka koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini 
imao dospjelih obveza.   



 

 

 
Na pažnju:                                                               

• KLUBOVIMA SUPERSPORT HNL                                                           
• KLUBOVIMA SUPERSPORT PRVE NL  
• KLUBOVIMA SUPERSPORT DRUGE NL       
• KLUBOVIMA SUPERSPORT PRVE HNLŽ   

- Tražiteljima licence za natj. 2023./24.                                                                                           
                                                                                                       Zagreb, 06.03.2023.  

                                 Broj: LIC-1224/23  
• HNS Glasnik  
• e-poštom  
• objava na mrežnim stranicama HNS-a  
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Licenciranje klubova za natjecateljsku 2023./24. godinu 

FINANCIJSKI KRITERIJI Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova HNS-a  i  
IZVANREDNE MJERE ZBOG RATA NA TERITORIJU UKRAJINE 

  
Poštovani,  
 
Vezano uz financijske kriterije Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova - izdanje prosinac 
2022.  ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) te obveze tražitelja licence, posebice one  iz opsega kriterija F.05 'Bez 
dospjelih obveza prema nogometnim klubovima“ i F.06 'Bez dospjelih obveza prema zaposlenicima' , 
zbog izvanrednih događaja i okolnosti zbog ratnog stanja na teritoriju Ukrajine, a koje su  okolnosti ili 
događaji izvan kontrole bilo Davatelja licence, bilo tražitelja licence (npr. međunarodne sankcije) i smatraju 
se slučajevima više sile, UEFA-in Izvršni odbor je donio je odluku o  izvanrednim mjerama (u ovitku).  
 
Prema prije spomenutim financijskim kriterijima tražitelj licence mora dokazati da na 31. ožujka 2023.  
nema dospjelih obveza prema drugim nogometnim klubovima kao rezultat obveza iz transfera koje su 
dospjele do 28. veljače 2023. Isto tako, tražitelj licence mora dokazati da na 31. ožujka 2023. nema 
dospjelih obveza prema svojim zaposlenicima (ili bivšim zaposlenicima) koje su rezultat ugovornih ili 
zakonskih obveza koje su dospjele za plaćanje do 28. veljače 2023.  
 
Ispunjenje ovih financijskih kriterija koje uključuje transakcije s klubovima iz izravno pogođenih UEFA-inih 
saveza članova s utjecajem na kriterije dospjelih obveza, moglo bi biti otežano ili pak onemogućeno unutar 
propisanog roka 31. ožujka 2023.  
 
 
 
 

https://hns-cff.hr/files/documents/26533/Pravilnik%20o%20licenciranju%20i%20financijskoj%20odr%C5%BEivosti%20klubova%20HNS-a_2022%20.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/26533/Pravilnik%20o%20licenciranju%20i%20financijskoj%20odr%C5%BEivosti%20klubova%20HNS-a_2022%20.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
Prema odluci UEFA-inog Izvršnog odbora, obveze iz opsega kriterija F.05 i F.06 ne smatraju se dospjelima 
ako:  
 

• Tražitelj licence može dokazati da je do propisanog roka 31. ožujka davatelju licence podnio 
zadovoljavajuće dokaze da je poduzeo sve razumne mjere kako bi platio vjerovniku (vjerovnicima), te 
da je podmirenje relevantnog iznosa nepodmireno zbog izvanrednih okolnosti koje su izvan kontrole 
tražitelja licence (kako je prije opisano); i   

• Tražitelj licence deponira odgovarajući iznos dospjelih obveza na „escrow“ račun (prijelazni račun) 
kojim upravlja njegov davatelj licence u korist relevantne strane.  

 
Zbog posebnog tretmana prije opisanih specifičnih financijskih obveza (i potraživanja)  u svrhu 
odgovarajućih postupaka procjene, molimo vas da prije roka za dostavu dokumentacije i informacija iz 
opsega Financijskih kriterija Pravilnika (1. travanj 2023.) a  najkasnije do 20. ožujka 2023. Odjel za 
licenciranje klubova obavijestite o sljedećem:   
 

- O svim obvezama vašeg kluba koje su dospjele do 28. veljače 2023. prema klubovima iz Rusije 
i/ili Bjelorusije te eventualno teritorija drugih nacionalnih saveza na koje utječu prije opisane 
posebne okolnosti i događaji vezani uz rat na teritoriju Ukrajine,  sa svim informacijama o igraču, 
klubu vjerovniku, ugovoru o transferu, naknadi za treniranje i/ili solidarnom doprinosu, te 
dokazima o poduzetim mjerama u svrhu plaćanja takve(ih) obveze(a);   

 
- O svim potraživanjima vašeg kluba koja su dospjela do 28. veljače 2023. od klubova iz Rusije i/ili 

Bjelorusije, te eventualno teritorija drugih nacionalnih saveza na koje utječu prije opisane 
posebne okolnosti i događaji vezani uz rat na teritoriju Ukrajine,  sa svim informacijama o igraču, 
klubu dužniku, ugovoru o transferu, naknadi za treniranje i/ili solidarnom doprinosu te dokazima 
o komunikaciji s klubom dužnikom te dokazima o poduzetim mjerama u svrhu naplate takvog(ih) 
potraživanja; 

 
- O svim obvezama vašeg kluba prema (bivšim) igračima i/ili drugom osoblju  koje su dospjele do 

28. veljače 2023. a koje zbog prije opisanih posebnih okolnosti i događaja vezanih uz rat na 
teritoriju Ukrajine eventualno niste u mogućnosti podmiriti do 31. ožujka 2023.  

 

Ovu obavijest molimo dostaviti do 20. ožujka 2023. na e-adresu:  licenciranje@hns-cff.hr  

mailto:licenciranje@hns-cff.hr


 

 

 

Bez obzira na prije navedeno, podsjećamo da prije navedene obveze (i potraživanja) trebaju biti 

odgovarajuće iskazane u obliku kako je propisano kriterijima F.05 i F.06, te kako je opisano u Cirkularnom 

pismu broj 90 - FINANCIJSKI KRITERIJI Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova HNS-a i 

UEFA-inog financijskog nadzora klubova 2023-24 - Rokovi - Objašnjenja - Obrasci . 
 
Zahvaljujemo vam što ste prije navedeno primili znanju.  
 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, izvolite nas kontaktirati putem e-adrese: licenciranje@hns-cff.hr .  
  
Srdačno vas pozdravljamo,   
  
  
   
  
Voditelj Odjela za                                       Izvršni direktor  
licenciranje klubova       
  
  
Ivančica Sudac, v.r.                                                                    Tomislav Svetina, v.r.  
  
  

  
 

Privitak: kako je prije navedeno 

 

https://hns-cff.hr/files/documents/26835/Cirkularno%20pismo%20broj%2090%20-%20FINANCIJSKI%20KRITERIJI%20Pravilnika%20o%20licenciranju%20i%20financijskoj%20odr%C5%BEivosti%20klubova%20HNS-a%20%20i%20UEFA-inog%20financijskog%20nadzora%20klubova%202023-24%20-%20Rokovi%20-%20Obja%C5%A1njenja%20-%20Obrasci.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/26835/Cirkularno%20pismo%20broj%2090%20-%20FINANCIJSKI%20KRITERIJI%20Pravilnika%20o%20licenciranju%20i%20financijskoj%20odr%C5%BEivosti%20klubova%20HNS-a%20%20i%20UEFA-inog%20financijskog%20nadzora%20klubova%202023-24%20-%20Rokovi%20-%20Obja%C5%A1njenja%20-%20Obrasci.pdf
https://hns-cff.hr/files/documents/26835/Cirkularno%20pismo%20broj%2090%20-%20FINANCIJSKI%20KRITERIJI%20Pravilnika%20o%20licenciranju%20i%20financijskoj%20odr%C5%BEivosti%20klubova%20HNS-a%20%20i%20UEFA-inog%20financijskog%20nadzora%20klubova%202023-24%20-%20Rokovi%20-%20Obja%C5%A1njenja%20-%20Obrasci.pdf
mailto:licenciranje@hns-cff.hr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur.br. LIC-519/23; 30.01.2023. 

Prijevod: I. Sudac (HNS) 

 

DAVATELJIMA LICENCE 

Na pažnju rukovoditelju licenciranja 

  Naš znak Datum 

  KNCLS/aza/dpe 30. siječanj 2023. 

 

Izvanredne mjere u pogledu postupaka licenciranja klubova za sudjelovanje u 

2023./24. UEFA-inim klupskim natjecanjima  

 

 

Poštovani rukovoditelji licenciranja, 

 

Članak  5 “Odgovornosti davatelja licence” UEFA-inog Pravilnika o licenciranju i financijskoj stabilnosti 

klubova (CLFS) – izdanje 2022., odnosno UEFA-inog Pravilnika o licenciranju klbuova za UEFA Ligu 

prvakinja (CLWCL), traži da je davatelj licence UEFA-in savez član i da upravlja sustavom licenciranja 

klubova. Davatelj licence mora osigurati da sve primjenjive odredbe definirane CLFS-om ili CLWCL-om 

budu ugrađene u nacionalne pravilnike o licenciranju klubova. Pored toga, on mora definirati središnji 

postupak, procijeniti dokumentaciju koju su dostavili tražitelji lcience, definirati postupke procjene, te 

odrediti da li je svaki kriterij ispunjen. Naposljetku, davatelj licence odlučuje da li UEFA Licencu treba 

izdati tražitelju licence.  

 

Nadalje, Članak 15 „Opće odgovornosti tražitelja licence“ CLFS-a i CLWCL-a traže od tražitelja licence 

da davatelju licence mora dostaviti sve potrebne informacije I/ili relevantne dokumente kako bi u 

cijelosti dokazao da su obveze iz licenciranja ispunjene.  

 

U tom pogledu, kao dio obveznih financijskih kriterija, tražitelj licence mora dokazati na na 31. 

ožujka koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini, nema dospjelih obveza prema drugim 

nogometnim klubova kao rezultat obveza iz transfera koje su dospjele za plaćanje do 28. veljače koji 

prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini (Članak 70 CLFS-a i Članak 57 CLWCL-a). Isto tako, Članak 

71 CLFS-a i Članak 58 CLWCL-a predviđaju da tražitelj licence mora dokazati da na 31. ožujka koji 

prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini nema dospjelih obveza prema svojim zaposlenicima (ili 

bivšim zaposlenicima) kao rezultat ugovornih ili zakonskih obveza koje su dospjele za plaćanje do 28. 

veljače koji prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini.  

 

Uvažava se da su postupci licenciranja klubova za sudjelovanje u 2023./24. UEFA-inim klupskim 

natjecanjima  izravno ili neizravno u nekim UEFA-inim savezima članovima pogođeni ratnim stanjem 

na teritoriju Ukrajine, te izvanrednim događajima i okolnostima koji su izvan kontrole davatelja 

licence i tražitelja licence (npr. međunarodne sankcije) a koji se smatraju slučajevima više sile.  

   

In particular, fulfilment of financial criteria by licence applicants involving financial 

transactions with clubs from the directly affected UEFA member associations with an 

impact on overdue payables 



 

 

 

 
 

Posebice, ispunjenje financijskih kriterija od strane tražitelja licence koje uključuje financijske 

transakcije s klubovima iz izravno pogođenih UEFA-inih saveza članova s utjecajem na kriterije 

dospjelih obveza (Članci 70 i Članci CLFS-a, te Članci 57 i 58 CLWCL-a) moglo bi biti ometeno ili 

onemogućeno unutar propisanog  roka 31. ožujka 2023.  

 

U odnosu na sve prije navedeno, Izvršni odbor UEFA-e je na svojoj sjednici održanoj 25. siječnja 2023. 

donio sljedeće odluke kako bi se osigurao nastavak i dovršenje postupaka licenciranja klubova za 

sudjelovanje u 2023./23. UEFA-inim klupskim natjecanjima:  

 

Iznimno, u smislu Pravilnika,  obveze iz Članaka 70 i 71 CLFS-a i Članaka 57 i 58 CLWCL-a ne smatraju 

se dospjelima, ako:   

 

• Tražitelj licence može dokazati da je do propisanog roka 31. ožujka davatelju licence podnio 

zadovoljavajuće dokaze da je poduzeo sve razumne mjere kako bi platio vjerovniku 

(vjerovnicima), te da je podmirenje relevantnog iznosa nepodmireno zbog izvanrednih 

okolnosti koje su izvan kontrole tražitelja licence (kako je prije opisano); i   

 

• Tražitelj licence deponira odgovarajući iznos dospjelih obveza na „escrow“ račun (prijelazni 

račun) kojim upravlja njegov davatelj licence u korist relevantne strane.  

 

 

Iznimno, ako provedba prije navedenog nije moguća zbog nacionalnog zakonodavstva ili drugih 

razloga koji su izvan kontrole davatelja licence, davatelj licence mora odmah obavijestiti UEFA-u i 

predložiti alternativne postupke za ocjenu i ispunjenje Članak 70 i 71 CLFS-a i Članak 57 i 58 CLWCL-a.  

 

UEFA-ina administracija ostaje vam na raspolaganju ako budete imali bilo kakvih pitanja ili su vam 

potrebne dodatne informacije.  

 

Zahvaljujem vam na vašoj vrijednoj suradnji.   

S poštovanjem, 

U E F A 

 
 

Aleš Zavrl 

Voditelj licenciranja 

 cc 

- UEFA-ina Komisija za licenciranje klubova 

- Europsko udruženje klubova 

- Europske lige 
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R E G I S T R A C I J E 

 

01.03.2023. 

 

 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 

 

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

"NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC (Z)", 

ZAGREB: Sučić Mario , Čl. 35/1 

 

Raskidi ugovora 

 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Vranjković Marko raskinuli su sporazumno ugovor 

o profesionalnom igranju broj 405/21 od 
16.06.2021. 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Batur 

Marko raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor 

broj 431/20 od 17.06.2020. 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Žilinski Fran raskinuli su sporazumno stipendijski 

ugovor broj 422/20 od 17.06.2020. 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Smakaj Art raskinuli su sporazumno stipendijski 

ugovor broj 127/21 od 15.02.2021. 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 
Šotiček Marin raskinuli su sporazumno stipendijski 

ugovor broj 591/21 od 09.08.2021. 

 

Registracija ugovora 

 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Žilinski Fran zaključili ugovor o profesionalnom 

igranju do 15.06.2024. 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Smakaj Art zaključili ugovor o profesionalnom 

igranju do 15.06.2024. 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 
Vranjković Marko zaključili ugovor o 

profesionalnom igranju do 15.06.2024. 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Šotiček Marin zaključili ugovor o profesionalnom 

igranju do 15.06.2024. 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Batur 

Marko zaključili ugovor o profesionalnom 

igranju do 15.06.2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ SAMOBOR 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Marelja Tomislav ("NK 

Rakov Potok", Rakov Potok) jer odlaze na područje 

drugog saveza 
 

 

DALMATINSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO-

DALMATINSKE 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

Raskidi ugovora 
 

"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Vušković Luka 

raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 

757656 od 31.08.2021. 

Registracija ugovora 

 

"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Vušković Luka 

zaključili ugovor o profesionalnom igranju do 

18.01.2026. 

 
Preregistracije igrača 
 

NK Uskok: 
Andrija Mihaljević, Čl.35/1 
 

 

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

Brisanje iz registra 

 
Brišu se igrači iz registra Prtenjača Daniel ("NK 

Škabrnja '91", Škabrnja) jer odlaze u inozemstvo. 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

"HNK ŠIBENIK", ŠIBENIK: Mikulandra Matej , 

Čl. 35/1 
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SLAVONSKO  PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI 

MIHOLJAC 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

"NK JEDINSTVO (DM)", DONJI MIHOLJAC: 
Antolović Filip , Kiš David , Maroslavac Darin ,  

Čl. 35/1 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

"NK NAŠK", NAŠICE: HABIZ Malik (A.S. 

Monaco, -), Čl. 34/10 

ALVES DE OLIVEIRA Ryan (Imbituba Futebol 
Clube - SC, -), Čl. 34/8 

 

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

Transferi iz inozemstva 

 

Igrač DE SOUSA NUNES Pedro Henrique Broj 
iskaznice null iz kluba Esporte Clube Atletico 

Batistense - SC (Brazilski nogometni savez) u klub 

NK Slobodnica, Slobodnica 

Igrač Bošnjaković Tomislav Broj iskaznice 

3504575 iz kluba FC Croatia Ludwigshafen 

(Njemački nogometni savez) u klub NK 

Slobodnica, Slobodnica 

 

 

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 
Preregistracije igrača 
 
NK Crikvenica: 
Niko Hrmić, Čl.34/2 
 
 

 

 

 

 

 

 

SJEVERNO  PODRUČJE 

 

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ 

VARAŽDIN 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

"NK VARTEKS", VARAŽDIN: Carević Jan ,  
Čl. 35/1 

Vrabec Ivan (NK Podravina, Ludbreg), Kraljić 

Dino (NK Sloga Čakovec, Čakovec), Hren Elena 

(NK Trnje (T), Trnovec), Čl. 35/8 

 

Registracija ugovora 

 

"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Debelec 

Adriano zaključili stipendijski ugovor do 

31.12.2025. 

 

Aneksi ugovora 

 

"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Da Costa 

Rian Ricardo potpisali su aneks (1-06-2022)broj 

ugovora 1-06-2022 od 01.07.2022 (stipendijski 

ugovor). 

 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Urban Patrik ("NK 
Sloboda Varaždin", Varaždin) jer odlaze na 

područje drugog saveza. 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

"NK PODRAVINA", LUDBREG: Trojak Petar 

(ŠNK Poljoprivrednik, Kapela Podravska), Čl. 35/8 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač FERREIRA DE QUEIROZ Vitor Paulo Broj 

iskaznice null iz kluba Volta Redonda - RJ 

(Brazilski nogometni savez) u klub ŠNK Drava-

Ajax, Sveti Đurđ Luka Komarnica 

 

 

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 
"NK DINAMO DOMAŠINEC", DOMAŠINEC: 

Omerčić Ajdin (NK Graničar Novakovec, 

Novakovec), Čl. 35/10 
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Transferi iz inozemstva 
 

Igrač Handa Atsushi Broj iskaznice 4013788 iz 

kluba FC Flutto - Flutto (Japanski nogometni 

savez) u klub NK Mali Mihaljevec, Mali 

Mihaljevec 

Igrač MARTINS COTIA Guilherme Broj iskaznice 

4014938 iz kluba Catanduva Futebol Clube - SP 

(Brazilski nogometni savez) u klub NK ČSK, 
Čehovec 

Igrač DOS SANTOS DA SILVA Eduardo Broj 

iskaznice 4014935 iz kluba Capivariano - SP 

(Brazilski nogometni savez) u klub NK Podturen, 

Podturen 

Igrač Hodžić Salih Broj iskaznice 4014934 iz kluba 

Borac, Jelah (Bosanskohercegovački nogometni 

savez) u klub NK Vidovčan, Donji Vidovec 

Igrač DE SOUZA DA SILVA Vitor Hugo Broj 

iskaznice 4014936 iz kluba Artsul Futebol Clube 

Ltda - RJ (Brazilski nogometni savez) u klub NK 
Draškovec, Draškovec 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO-

KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 01.03.2023) 

 

"NK PODRAVAC", VIRJE: Begović Mateas (NK 

Graničar (Đ), Đurđevac), Kušenić Filip (NK 

Ferdinandovac, Ferdinandovac), Čl. 35/8 
 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Remenar Tomislav ("NK 

Starigrad", Starigrad) jer odlaze na područje drugog 

saveza. 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKO-

BILOGORSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 01.03.2023) 
 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Smola Timotej ("NK 

Kamen (S)", Sirač) jer odlaze na područje drugog 

saveza. 

 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 
 

 Robert Uroić s.r. 
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R E G I S T R A C I J E 

 

02.03.2023. 

 

 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 

 

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 

"NK HAŠK 1903", ZAGREB: Validžić Josip 

(Houston Dutch Lions, -), Čl. 34/10 

 

"NK KUSTOŠIJA", ZAGREB: Iveković Mario , 

Čl. 35/1 

Jelenić Luka (NK Krško, Krško), Čl. 34/10 

 

"NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC (Z)", 
ZAGREB: Posavec Lovro (NK Gavran 2003, 

Zagreb), Čl. 35/8 

 

"NK RUDEŠ", ZAGREB: Ložnjak Niko , Ugrešić 

Nikola , Hrestak Matej , Filipović Mateo , 

Povoljnjak Franjo , Montilia Otto , Čl. 35/1 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ SAMOBOR 
 

(Sjednica 02.03.2023) 
 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Povh Kristijan ("NK 

Klokočevac", Klokočevec) jer odlaze na područje 

drugog saveza. 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-

MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 02.03.2023) 
 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Naletilić Antonio ("HNK 

Segesta", Sisak) jer odlaze u inozemstvo. 

 

 

DALMATINSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO-

DALMATINSKE 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 

"NK HRVACE", HRVACE: Bogdan Vito , Čl. 35/1 

 

"RNK SPLIT", SPLIT: Jakovljević Antonio 

(Volkermarkt, -), Čl. 34/10 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 
"ŽNK DONAT", ZADAR: Rončević Karla ,  

Čl. 35/1 

 

Transferi iz inozemstva 

 

Igrač Dragaš Ivan Broj iskaznice 2301731 iz kluba 

Heby AIF (Švedski nogometni savez) u klub NŠK 

Zemunik, Zemunik 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 

"HNK ŠIBENIK", ŠIBENIK: Rupić Ivan , Čl. 35/1 

 

 

SLAVONSKO  PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI 

MIHOLJAC 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Lajčak Filip ("NK Hajduk 

Marijanci", Marijanci) jer odlaze u inozemstvo. 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI 
 
(Sjednica 02.03.2023) 

 

"NK BEDEM", IVANKOVO: Džigumović Josip , 

Brozinić Mihael , Bočkarjov Jakov , Čl. 35/1 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra DRMAČ Gabrijel ("HNK 

Cibalia", Vinkovci) jer odlaze u inozemstvo. 
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NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Jedvaj Marino ("NK Lipik 

1925 Lipik", Lipik) jer odlaze na područje drugog 

saveza. 

 

 

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 

"NK ISTRA 1961", PULA: Majstorović Ante 

(Shanghai Port FC, -), Čl. 35/4 
Krupić Taj (NK Krka, -), Čl. 34/13 

 

Raskidi ugovora 

 

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Corelli Franco 

raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom 

igranju broj 144/2021 od 01.04.2021. 

 

Registracija ugovora 

 

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Saina Diego 
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025. 

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Corelli Franco 

zaključili ugovor o profesionalnom igranju do 

30.06.2025. 

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Majstorović Ante 

zaključili ugovor o profesionalnom igranju do 

15.06.2024. 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Matic Luca ("NK Rovinj", 

Rovinj) jer odlaze u inozemstvo. 
 

 

SJEVERNO  PODRUČJE 

 

 

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 

"NK DINAMO DOMAŠINEC", DOMAŠINEC: 

Bogdan Ricardo , Čl. 35/1 
 

 

 

 

 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač TAKAI Haruto Broj iskaznice 4014941 iz 

kluba ARAWORE HACHIOJI (Japanski 

nogometni savez) u klub NK Omladinac Novo Selo 

Rok, Novo Selo Rok 

Igrač REVOREDO NASCIMENTO Kevson Jesley 

Broj iskaznice 4014942 iz kluba Cruzeiro Futebol 

Clube - RN (Brazilski nogometni savez) u klub NK 
Sloga Čakovec, Čakovec 

Igrač Levačić Tomislav Broj iskaznice 4000085 iz 

kluba SV Redlove Kukmirn (Austrijski nogometni 

savez) u klub NK BSK Belica, Belica 

Igrač HAMANO Ryu Broj iskaznice 4014946 iz 

kluba Alma (Japanski nogometni savez) u klub NK 

Croatia Orehovica, Orehovica 

Igrač OZAKI Shuto Broj iskaznice 4014947 iz 

kluba Nagoya sc (Japanski nogometni savez) u klub 

NK Croatia Orehovica, Orehovica 

Igrač Furdi Marko Broj iskaznice 4009654 iz kluba 
ND Lendava 1903 (Slovenski nogometni savez) u 

klub NK Hodošan, Hodošan 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKO-

BILOGORSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 02.03.2023) 

 

"NK MLADOST ŽDRALOVI", ŽDRALOVI - 

BJELOVAR: Herbut Matthew John , Čl. 60-35/1 
 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 

 

 Robert Uroić s.r. 
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R E G I S T R A C I J E 

 

03.03.2023. 

 

 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 

 

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK KUSTOŠIJA", ZAGREB: Antolčić Domagoj , 

Čl. 35/1 

 

"GNK DINAMO", ZAGREB: Jahić Andrei 

(Nashville SC MLS, Nashville), Klapija Din (BW 

Gottschee, -), Čl. 34/10 

 

"MNK USPINJAČA GIMKA", ZAGREB: Pavlić 
Fran , Čl. 35/1 

 

"NK RAVNICE", ZAGREB: Katičić Leon ,  

Čl. 35/1 

 

"NK SESVETE", ZAGREB: Čamber Vlado (NK 

Sesvete, Zagreb), Čl. 35/1 

 

"NK RUDEŠ", ZAGREB: Varga Patrik , Čl. 35/1 

Grbavac Matija (NK Rudeš, Zagreb), Luburic 

Maxamillion (NK Kustošija, Zagreb), Čl. 35/10 
 

"NK TRNJE (Z)", ZAGREB: Ropar Dominik ,  

Čl. 60-35/1 

 

"NK JARUN", ZAGREB: Vignjević Filip , Čl. 35/1 

 

"NK VRAPČE", ZAGREB: Hozdić Noel (NK 

Vrapče, Zagreb), Čl. 35/10 

 

"NK HAŠK 1903", ZAGREB: Rakoš Luka ,  

Čl. 35/1 

Faqihi Hassan Saleh A (Altohami club, Jazan),  
Čl. 34/10 

 

"NK LUČKO", ZAGREB: Živčić Luka (FC Koper, 

-), Čl. 34/10 

 

Registracija ugovora 

 

"NK RUDEŠ", ZAGREB i igrač Zaverukha Ivan 

zaključili stipendijski ugovor do 18.01.2026. 

"NK SESVETE", ZAGREB i igrač Čamber Vlado 

zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025. 
 

 

 

 

 

Aneksi ugovora 

 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Šubarić Zvonimir potpisali su aneks (168/23)broj 

ugovora 914/22 od 05.09.2022 (ugovor o 

profesionalnom igranju). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Matijević Vito potpisali su aneks (165/23)broj 

ugovora 537/22 od 08.08.2022 (stipendijski 
ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Kešina Ivan potpisali su aneks (164/23)broj 

ugovora 388/22 od 12.05.2022 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Kukavica Ivan potpisali su aneks (166/23)broj 

ugovora 435/22 od 09.06.2022 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Markanović Filip potpisali su aneks (163/23)broj 
ugovora 441/22 od 20.06.2022 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Borovičkić Lovre potpisali su aneks (167/23)broj 

ugovora 508/22 od 20.07.2022 (stipendijski 

ugovor). 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač Tela Nembot Stael Ervane Broj iskaznice null 

iz kluba REAL ACADEMY DE NEW BELL 
(Kamerunski nogometni savez) u klub NK Zelengaj 

1948, Zagreb 

Igrač Penayo Bautista Broj iskaznice 1041043 iz 

kluba Oranje Nassau (Nizozemski nogometni 

savez) u klub NK Studentski grad, Zagreb 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ SAMOBOR 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK SAMOBOR", SAMOBOR: Dodig Andro , 
Jakopec Martin , Čl. 35/1 

Majnarić Luka (NK Bregana, Bregana), Čl. 35/10 

Noršić Luka (NK Bregana, Bregana), Čl. 35/8 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Mravunac Luka ("NK 

Rakov Potok", Rakov Potok) jer odlaze na područje 

drugog saveza. 
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NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK LUKAVEC", LUKAVEC: Raužan Jan (NK 

Mladost Ždralovi, Ždralovi - Bjelovar), Čl. 35/8 

 

"NK KURILOVEC", VELIKA GORICA: 

Matičević Gabrijel (NK Gradići, Gradići), Čl. 35/8 
 

Aneksi ugovora 

 

"HNK GORICA", VELIKA GORICA i igrač 

Mitrović Josip potpisali su aneks (280223)broj 

ugovora bb od 17.08.2020 (ugovor o 

profesionalnom igranju). 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Ćurić Marco ("HNK 
Gorica", Velika Gorica) jer odlaze u inozemstvo. 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač VILELLA ALFREDO Victor Broj iskaznice 

null iz kluba Esporte Clube Uniao Suzano 

(Brazilski nogometni savez) u klub ŠNM NK 

Naftaš Ivanić, Ivanić Grad 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK BISTRA", BISTRA: Svetec Željko (NK 

Dinamo Jakovlje, Jakovlje), Vuk Vito (NK 

Oroslavje, Oroslavje), Čl. 35/8 

 

Transferi iz inozemstva 

 

Igrač Smerdej Lovro Gabriel Broj iskaznice null iz 

kluba ND Posavje Krško (Slovenski nogometni 

savez) u klub NK Mladost Kraj Donji, Kraj Donji 
Igrač Zheng Jia Cheng Broj iskaznice null iz kluba 

K.V. KORTRIJK, Heule (Belgijski nogometni 

savez) u klub NK Inker, Zaprešić 

Igrač Hočevar Aljaž Broj iskaznice null iz kluba 

ND Posavje Krško (Slovenski nogometni savez) u 

klub NK Mladost Kraj Donji, Kraj Donji 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-

ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 
(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK ZAGOREC (KR)", KRAPINA: Jiakponna 

Harrison Izuchukwu (Nasadoge Menemenspor, -), 

Čl. 34/8 

 

Transferi iz inozemstva 

 

Igrač Kipa Dejan Broj iskaznice 4904894 iz kluba 

SV Zuchering (Njemački nogometni savez) u klub 

NK Golubovec, Novi Golubovec 

 

 

DALMATINSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"ŽNK DONAT", ZADAR: Šimunić Petra , Čl. 35/8 

 

"HNK ZADAR", ZADAR: Krslovic Michael-

Anthony (Sydney United 58 FC, -), Čl. 34/10 

Rončević Renato (NK Hrvatski vitez, Posedarje), 
Čl. 35/8 

Zakarić Goran (FK Borac, Banja Luka), Čl. 34/8 

 

"HNK PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD NA 

MORU: Skybinskyi Maksym (FK Ekranas, -),  

Čl. 34/10 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Protrka Mario ("HNK 

Velebit (B)", Benkovac) jer odlaze u inozemstvo. 
 

 

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKO-

NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK JADRAN-LP", PLOČE: Kuran Ivan Matija 

(ONK Metković, Metković), Kuran Maja (ONK 

Metković, Metković), Čl. 35/8 

 

"NK NERETVANAC", OPUZEN: Batinović 
Marijo (ONK Metković, Metković), Čl. 35/8 

KREŠIĆ Nikola (HŠK Zrinjski, Mostar), Čl. 34/10 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Milićević Petar ("NK 

Neretva", Metković) jer odlaze u inozemstvo. 

 

Transferi iz inozemstva 

 

Igrač KRTALIĆ Nikola Broj iskaznice null iz kluba 
HNK Branitelj (Bosanskohercegovački nogometni 

savez) u klub NK Župa dubrovačka, Čibača 

Igrač Ćužić Marin Broj iskaznice 2003862 iz kluba 

Skanland OIF (Švedski nogometni savez) u klub 

ONK Metković, Metković 
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Igrač JURICA Mario Broj iskaznice null iz kluba 

NK Gošk, Gabela (Bosanskohercegovački 

nogometni savez) u klub NK Maestral, Krvavac 

 

 

SLAVONSKO  PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK DARDA", DARDA: Mihajlović Zoran (NK 

Bratstvo (Ja), Jagodnjak), Čl. 35/8 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač DELIJA Dragan Broj iskaznice null iz kluba 

FK Dinamo 1923, Bački Breg (Srbijanski 

nogometni savez) u klub NK Jovan Lazić, Bolman 
Igrač RAKIĆ Nenad Broj iskaznice null iz kluba 

FK Omladinac Bukovac (Srbijanski nogometni 

savez) u klub NK Šokadija (D), Duboševica 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA GRADIŠKA 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

Brisanje iz registra 

 
Brišu se igrači iz registra Kerepčić Tomislav ("NK 

Batrina", Batrina) jer odlaze na područje drugog 

saveza. 

 

 

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 03.03.2023) 
 

"NK CRIKVENICA", CRIKVENICA: Rukavina 

Ante , Čl. 35/1 

 

Aneksi ugovora 

 

"HNK RIJEKA", RIJEKA i igrač Zlomislić Martin 

potpisali su aneks (84-II/23)broj ugovora 230-

VII/21 od 16.07.2021 (ugovor o profesionalnom 

igranju). 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač Jusić Nermin Broj iskaznice 5119799 iz kluba 

NK Ilirska Bistrica (Slovenski nogometni savez) u 

klub NK Halubjan, Viškovo 

 

Igrač Merezhko Tymur Broj iskaznice null iz kluba 

FC Kolos Kovalivka (Ukrajinski nogometni savez) 

u klub NK Halubjan, Viškovo 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Hiseni Ismar ("NK 

Mladost Fažana", Fažana) jer odlaze u inozemstvo. 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač Križman Sandi Broj iskaznice 5200474 iz 

kluba Altach, Altach (Austrijski nogometni savez) 

u klub NK Žminj, Žminj 

 
 

NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK NEHAJ", SENJ: Tomaić Matija , Vukelić 

Tomislav , Tomljanović Nino , Ivančan Mihael , 

Biondić Renato , Radmanović Nikša , Šojat Josip , 

Landić Andrija , Tomić Juraj , Cvitković Duje , Rac 

Tomislav , Lončarić Pava , Čl. 35/1  
Uković Jakov (NK Nehaj, Senj),  Čl. 35/10 

 

 

SJEVERNO  PODRUČJE 

 

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ 

VARAŽDIN 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

Registracija ugovora 
 

"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Mikolaj 

Lukas zaključili stipendijski ugovor do 31.12.2025. 

 

 

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK DINAMO DOMAŠINEC", DOMAŠINEC: 

Remenar Patrik , Vargek Andrija , Čl. 35/1 
 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Oto Jan ("NK Mladost 

Komet", Prelog) jer odlaze u inozemstvo. 
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Transferi iz inozemstva 
 

Igrač TSUBAKI Kosuke Broj iskaznice 4014951 iz 

kluba Umimachi Footballclub (Japanski nogometni 

savez) u klub NK Sloboda Mihovljan, Mihovljan 

Igrač UCHIDA Shion Broj iskaznice 4014948 iz 

kluba FC FIERO (Japanski nogometni savez) u 

klub NK Kraljevčan 38, Donji Kraljevec 

 
 

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO-

KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA: 

POLIAKOV Serhii (DVUFK Dnipro, -), Čl. 34/13 

 

Transferi iz inozemstva 
 
Igrač Horvat Domagoj Broj iskaznice 4804763 iz 

kluba SV Fortuna Niederwuerschnitz e.V 

(Njemački nogometni savez) u klub NK Mičetinac, 

Mičetinac 

 

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ 

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 
"ŽNK VIROVITICA", VIROVITICA: Pulja Borna 

(NK Podgorje, Podgorje), Čl. 35/8 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE ORAHOVICA 
 

(Sjednica 03.03.2023) 

 

"NK PAPUK OSJEČKO 1664 (O)", 

ORAHOVICA: Šipoš Stjepan , Čl. 35/1 

Kujavić Bojan (NK Dinamo Četekovac, 

Četekovac), Čl. 35/8 
 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 

 

 Robert Uroić s.r. 
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R E G I S T R A C I J E 

 

06.03.2023. 

 

 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 

 

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 06.03.2023) 

 

"ŽNK DINAMO", ZAGREB: Grdić Laura ,  

Čl. 35/1 

 

"NK KUSTOŠIJA", ZAGREB: Srkoč Dino (NK 

Krško, Krško), Čl. 34/13 

Vukadinović Ante (NK Kustošija, Zagreb),  

Čl. 35/10 

 
"NK SESVETE", ZAGREB: Piontkovskyi Danylo 

(FA Arsenal Kyiv, -), Čl. 34/13 

 

"NK RUDEŠ", ZAGREB: Zaverukha Ivan (NK 

Rudeš, Zagreb), Čl. 34/13 

 

Poništenje dvostrukog prava nastupa 

 

Temeljem članka 73. stavak 2. Pravilnika o statusu 

igrača i registracijama, poništava se dvostruko 

pravo nastupa igrača Luka Vrbančić za ugovorni 
klub NK „DUBRAVA TIM KABEL“ Zagreb kao 

da nikada nije niti postojalo te mu ostaje pravo 

nastupa isključivo za matični klub „GNK 

DINAMO“ Zagreb. 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE 
 

(Sjednica 06.03.2023) 

 

"HNK GORICA", VELIKA GORICA: Tomas 

Andrej (FK Borac, Banja Luka), Čl. 34/13 
 

 

DALMATINSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO-

DALMATINSKE 
 

(Sjednica 06.03.2023) 

 

"NK GOŠK KAŠTELA", KAŠTEL GOMILICA: 
Jerković Ivo , Čl. 35/1 

 

"RNK SPLIT", SPLIT: Buljubašić Bartul , Čl. 35/1 

 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 06.03.2023) 

 

"HNK ZADAR", ZADAR: Krslovic Sebastian-

Ante (Sydney United 58 FC, -), Čl. 34/13 

 

"NK HRVATSKI VITEZ", POSEDARJE: 
Barićević Gabriel , Čl. 35/1 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač Milaimi Gzim Broj iskaznice 2301383 iz 

kluba ASV 1898 Fussgönheim (Njemački 

nogometni savez) u klub NK Arbanasi, Zadar 

 

 

SLAVONSKO  PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA 
 

(Sjednica 06.03.2023) 

 

"NK GRANIČAR ŽUPANJA", ŽUPANJA: 

KOBAŠ Ivan (HNK Orašje, Orašje), Čl. 34/13 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač SKOPENKO Žanuels Broj iskaznice null iz 
kluba FK Minija (Litavski nogometni savez) u klub 

NK Županja 77, Županja 

 

 

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 06.03.2023) 

 
"NK CRIKVENICA", CRIKVENICA: Ferreira 

Gontijo Rafael , Čl. 60-35/1 

 

"NK KRALJEVICA", KRALJEVICA: Matahlija 

Luka , Čl. 35/1 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač Paravić Eric Broj iskaznice 5103436 iz kluba 

Gemonese (Talijanski nogometni savez) u klub NK 

Stari grad Rijeka, Rijeka 
Igrač Grgić Ivica Broj iskaznice null iz kluba SV 

ZEUTERN E.V. (Njemački nogometni savez) u 

klub NK Vihor (B), Baška 
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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 

(Sjednica 06.03.2023) 

 

"NK MEDULIN 1921", MEDULIN: Kerepčić 

Tomislav (NK Batrina, Batrina), Čl. 35/10 

 

Aneksi ugovora 

 
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Maurić Antonio 

potpisali su aneks (67/2023)broj ugovora 24/2022 

od 28.01.2022 (stipendijski ugovor). 

 

 

SJEVERNO  PODRUČJE 

 

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ 

VARAŽDIN 
 
(Sjednica 06.03.2023) 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Cvrtnjak Petar ("NK 

Sloboda Varaždin", Varaždin) jer odlaze u 

inozemstvo. 

 

 

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ 
 
(Sjednica 06.03.2023) 

 

"NK DINAMO DOMAŠINEC", DOMAŠINEC: 

Zrna Nikola (NK Mladost Dekanovec, Dekanovec), 

Čl. 35/10 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO-

KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 06.03.2023) 

 
"NK PODRAVAC", VIRJE: Jedvaj Marino (NK 

Lipik 1925 Lipik, Lipik), Čl. 35/10 

 

"NK KOPRIVNICA", KOPRIVNICA: ESSOMBA 

ESSOMBA Joseph (ASSOCIATION SPORTIVE 

ELSA DE SANTA BARBARA, -), ŽULJEVIĆ 

Mateo (NK Iskra, Bugojno), Čl. 34/10 

 

"NK RADNIK KRIŽEVCI", KRIŽEVCI: SENKO 

Kyrylo (FC Kolos Kovalivka, -), Čl. 34/8 

 

 

 

 

 

 

Brisanje iz registra 

 

Brišu se igrači iz registra Sušnić Ante ("NK Polet", 

Glogovnica) jer odlaze u inozemstvo. 

 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 
 

 Robert Uroić s.r. 
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R E G I S T R A C I J E 

 

07.03.2023. 

 

 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 

 

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

"NK HAŠK 1903", ZAGREB: Tonković Luka , 

Vojvodić Vid , Barta Bruno , Garača Vigo ,  

Čl. 35/1 

 

"NK KUSTOŠIJA", ZAGREB: Crnečki Benjamin , 

Čl. 35/1 

 

"GNK DINAMO", ZAGREB: Paramygin Platon , 
Čl. 34/14 

 

"MNK USPINJAČA GIMKA", ZAGREB: Bilić 

Nikola , Hajdarhodžić Džan , Štelma Borna , 

Paučinac Ivo , Župa Nikša , Vlašić Leon , Grabovac 

Filip , Hrabač Petar , Glavaš Adam , Čl. 35/1 

 

"NK PONIKVE", ZAGREB: Šmuljić Andrija (NK 

Rudeš, Zagreb), Čl. 35/10 

 

"NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC (Z)", 
ZAGREB: Filipović Josip (Mjallby AIF, 

Solvesborg), Čl. 35/4 

 

"NK TREŠNJEVKA", ZAGREB: Matulić Mario , 

Čl. 35/1 

 

"NK TRNJE (Z)", ZAGREB: Zolotarov Pavlo (FC 

Lions Irpyn, -), Čl. 34/13 

 

Registracija ugovora 

 

"NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC (Z)", 
ZAGREB i igrač Filipović Josip zaključili ugovor o 

radu do 30.05.2023. 

 

Aneksi ugovora 

 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Vukoje Ivan potpisali su aneks (179/23)broj 

ugovora 526/22 od 01.08.2022 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Subotić Matija potpisali su aneks (180/23)broj 
ugovora 1255/21 od 18.10.2021 (stipendijski 

ugovor). 

 

 

 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Godec Noa potpisali su aneks (172/23)broj ugovora 

444/22 od 20.06.2022 (stipendijski ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Smiljanić Pavle potpisali su aneks (175/23)broj 

ugovora 426/22 od 02.06.2022 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Kostelac Petar Zvonimir potpisali su aneks 
(177/23)broj ugovora 437/22 od 09.06.2022 

(stipendijski ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Mihaljević Roko potpisali su aneks (183/23)broj 

ugovora 436/22 od 09.06.2022 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Godec Dino potpisali su aneks (173/23)broj 

ugovora 442/22 od 20.06.2022 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 
Pfeifer Petar potpisali su aneks (176/23)broj 

ugovora 1254/21 od 18.10.2021 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Bošković Noa potpisali su aneks (182/23)broj 

ugovora 424/22 od 02.06.2022 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Džambić Alen potpisali su aneks (181/23)broj 

ugovora 1362/21 od 20.12.2021 (stipendijski 

ugovor). 
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Pavlović Roko potpisali su aneks (174/23)broj 

ugovora 1256/21 od 18.10.2021 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Čabrajić Kristijan potpisali su aneks (178/23)broj 

ugovora 433/20 od 17.06.2020 (stipendijski 

ugovor). 

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač 

Lončar Leo potpisali su aneks (184/23)broj ugovora 

417/22 od 01.06.2022 (stipendijski ugovor). 

 
 

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

"NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC: Babić 

Josip , Božičević Martin , Briševac Borna , 

Ćejvanović Neo , Čl. 35/1 

 

Brisanje iz registra 
 

Brišu se igrači iz registra Špoljarić Angelo ("NK 

Slunj", Slunj) jer odlaze na područje drugog saveza. 
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DALMATINSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO-

DALMATINSKE 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

"RNK SPLIT", SPLIT: Kapulica Šime , Čl. 35/1 
 

 

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

"HNK PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD NA 

MORU: Mitrović Ivano , Čl. 35/1 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE 

ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

"NK VODICE", VODICE: Sladoljev Filip , Ljekaj 

Dominik , Savić Stipe , Juričev Mikulin Duje , 

Glasnović Josip , Čogelja Kristian , Frančišković 

Patrik , Cvjetković Marko , Paškov Lucian , 

Ćelomerović Roko , Zubak Antonio , Meić-Sidić 

Mihael , Čl. 35/1 
 

 

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKO-

NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

"NK NERETVA", METKOVIĆ: Marković Tino , 

Obradović Roko , Čl. 35/1 

 

 

SLAVONSKO  PODRUČJE 
 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

Registracija ugovora 

 

"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Dedić Jakov 

zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025. 

"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Sabo Mateo 
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025. 

"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Ljubojević Lukas 

zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025. 

 

 

"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Kolarević Nemanja 

zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025. 

"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Posavec Luka 

zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025. 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO 
 

(Sjednica 07.03.2023) 
 

Raskidi ugovora 

 

"NK ZRINSKI (J)", JURJEVAC i igrač REBENJA 

Eugeniu raskinuli su sporazumno ugovor o radu 

broj 01/2022 od 18.08.2022. 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO 
 

(Sjednica 07.03.2023) 
 

"NK BELIŠĆE", BELIŠĆE: Amić Valerijo , 

Solanjski Edi , Čl. 35/1 

 

 

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

Brisanje iz registra 

 
Brišu se igrači iz registra Pandurević Ante ("NK 

Zrinski (T)", Tordinci) jer odlaze na područje 

drugog saveza. 

 

 

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 07.03.2023) 
 

"NK CRIKVENICA", CRIKVENICA: Župić 

Kristijan (FK Proleter, Novi Sad), Čl. 34/8 

 

"ŽNK RIJEKA", RIJEKA: Myronenko Sofia ,  

Čl. 34/13 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE 
 

(Sjednica 07.03.2023) 
 

"NK ULJANIK (P)", PULA: Barišić Lucas , 

Marušić Patrik , Čl. 35/1 
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Aneksi ugovora 

 

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Naveira Talavera 

Unai potpisali su aneks (70/2023)broj ugovora 

1/2023 od 03.02.2023 (ugovor o profesionalnom 

igranju). 

 

 

SJEVERNO  PODRUČJE 

 

 

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKO-

BILOGORSKE ŽUPANIJE 
 

(Sjednica 07.03.2023) 

 

"NK BJELOVAR", BJELOVAR: Slavin Dominik 

(NK BŠK Brezovac, Brezovac), Čl. 35/8 

 

Transferi iz inozemstva 
 

Igrač Grgić Mateo Broj iskaznice 4307357 iz kluba 

SV Garsten (Austrijski nogometni savez) u klub 

NK Daruvar, Daruvar 

 

 

 

Komisija za ovjeru registracija 

klubova i igrača 

 

 Robert Uroić s.r. 
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