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Klubovima PRVE HNL        Zagreb, 13.02.2013. 
         Broj: LIC-59/13  
         
Na pažnju: Financijskog direktora i/ili financijskog službenika  
    

Cirkularno pismo broj 42 
- telefaksom 
- e-poštom 
- HNS Glasnik 

 
ROKOVI ZA FINANCIJSKI FAIR PLAY – UEFIN POSTUPAK NADZORA 2013/14 

 
Poštovani, 
 
Slijedom nedavne obavijesti UEFA-e, kao i informacijama koje ste primili od predstavnika UEFA-e 
prigodom Radionice o licenciranju klubova i financijskom fair playu, održanoj u Zagrebu, 22.siječnja 
2013., te u skladu s Poglavljem III. Uefinog Pravilnika o licenciranju klubova i financijskom fair playu 
(izdanje 2012), te u skladu s čl. 34 st. 3 i 4., kriterija F.06 (čl. 40), te kriterija F.07 (čl. 45) Pravilnika o 
licenciranju klubova HNS (izdanje 2012.), u ovitku ovog pisma dostavljamo vam rokove koje je odredila 
UEFA za postupak nadzora klubova u okviru financijskog fair playa za sve klubove najviših liga saveza 
članova.  
 

Skrećemo vam posebnu pozornost na priloženi pregled rokova, te vas ukratko podsjećamo na sljedeće 
rokove koje ste obvezni odgovarajuće poštivati: 
 

30. travnja 2013.  - unos financijskih podataka u Uefino CL/FFP IT rješenje prema   
                                                   priloženom opisu  
 

 obvezno za SVE klubove Prve HNL  2012/13. 
 

15. srpnja 2013.  -  unos financijskih podataka u Uefino CL/FFP IT rješenje prema   
                                                   priloženom opisu  
 

 Obvezno za sve klubove koji će sudjelovati u Uefinim 
klupskim natjecanjima 2013/14  

 
 

15. listopada 2013. -   unos financijskih podataka u Uefino CL/FFP IT rješenje prema   
                                                   priloženom opisu  
 

 Obvezno za sve klubove koji će sudjelovati u Uefinim 
klupskim natjecanjima 2013/14. i koji krše pokazatelj ili od 
njih to bude zahtijevalo Istražno vijeće Uefinog Tijela za 
financijsku kontrolu klubova (CFCB) 
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Sve dodatne tehničke informacije u svezi unosa podataka u Uefino CL/FFP IT rješenje u koje ste već 
imali uvid tijekom prije spomenute Radionice, pravovremeno ćemo vam dostaviti, a čim iste primimo 
od UEFA-e. 
 
 
Uz sportski pozdrav, 
 
 
Rukovoditelj licenciranja      Izvršni Predsjednik 
 

 
Ivančica Sudac                    Damir Vrbanović 
 
 
 

 
 
Privitak:  
Rokovi za FFP postupak nadzora 2013/14 
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Rokovi za FFP za postupak nadzora 2013/14. 
 

Datum Podaci klubova za nadzor – unos u CL/FFP IT rješenje 

 
30. travnja 2013. 

 
 Opseg: klubovi najviše lige (kao minimum svi tražitelji licence). 

 

 „FS – 2013.01“ paket obuhvaća financijske podatke za pravne subjekte 
koji su bili uključeni u opseg izvještavanja za njihovo financijsko 
izvještajno razdoblje koje završava u 2012. (tj. što za 2013/14. 
licenciranu natjecateljsku godinu predstavlja izvještajno razdoblje T-1). 
 

 
15. srpnja 2013. 

 
 Opseg: svi klubovi koji sudjeluju u 2013/14. Uefinim klupskim natjecanjima 

(tj. svi primatelji licence). 
 

 „CI – 2013.01“ paket obuhvaća sve klupske/pravne informacije za 
izvještajna razdoblja koja završavaju u 2013. (T-1) i 2013. (T); 
 

 „OP – 2013.06“ paket obuhvaća dokumentaciju u svezi „bez dospjelih 
obveza“ na dan 30. lipnja 2013. uključujući dospjele obveze za transfere, 
zaposlenike te obveze prema državi (doprinosi i porezi); i 

 

 „BE – 2013.06“ paket obuhvaća podatke za točku pokrića za izvještajno 
razdoblje koje završava u 2012. (T-1). 

 
15. listopada 2013. 
(ako je primjenjivo ) 

 
 Opseg: svi klubovi koji sudjeluju u 2013/14 Uefinim klupskim natjecanjima 

koji krše pokazatelj ili od njih to zahtijeva CFCB-Istražno vijeće. 
 

 „OP – 2013.09“ paket obuhvaća dokumentaciju u svezi „bez dospjelih 
obveza“ na dan 30. rujna 2013. Uključujući dospjele obveze za transfere, 
zaposlenike te obveze prema državi (doprinosi i porezi). 
 

 „BE – 2013.09“ paket obuhvaća: 
 

Za klubove čije izvještajno razdoblje T završava  31. srpnja 2013. ili ranije: 
 

o Podaci za točku pokrića za izvještajno razdoblje koje završava u 2013. (T) koji 
se temelje na revidiranom financijskom izvještaju;  
 

o Budući financijski podaci uključujući projicirani (planirani) rezultat točke 
pokrića za izvještajno razdoblje koje završava u 2014. (T+1); 
 

Za klubove čije izvještajno razdoblje T završava poslije 31. srpnja 2013. (a ne kasnije 
od 31.prosinca 2013.): 
 

o Podaci za točku pokrića za izvještajno razdoblje koje završava u 2013. (T) koji 
se temelje na nerevidiranim financijskim podacima. 
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Datum Podaci klubova za nadzor – unos u CL/FFP IT rješenje 

 
17. ožujak 2014.  

(ako je primjenjivo) 

 
 Opseg: svi klubovi koji sudjeluju u 2013/14 Uefinim klupskim natjecanjima 

koji su dostavili nerevidirane financijske podatke na dan 15.listopad 2013. 
 

 Ažurirani „BE – 2013.09“ paket obuhvaća:  
 

Za klubove čije izvještajno razdoblje T završava poslije 31. srpnja 2013. (a ne kasnije 
od 31.prosinca 2013.): 
 

o Podatke za točku pokrića za izvještajno razdoblje koje završava u 2013. (T) 
koji se temelje na revidiranim financijskim izvještajima; 
 

o Budući financijski podaci uključujući projicirani (planirani) rezultat točke 
pokrića za izvještajno razdoblje koje završava u 2014. (T+1). 
 

 

 


