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Obrazloženje 
 
Hrvatski nogometni klub "Rijeka" (dalje kratko: HNK Rijeka) ugledan je rije ki sportski klub – 
udruga za natjecanje odnosno profesionalni sportski klub koji pored sportskih rezultata krasi i 
desetlje ima dug rad s generacijama rije ke mladeži, te mnogobrojno lanstvo, i kao takav bitan je 
segment rije kog sportskog života i provoditelj javnih potreba u sportu Grada Rijeke. 
 
Nepovoljne recesijske okolnosti imale su na žalost snažan utjecaj i na sportsku djelatnost,  a time i 
na poslovanje HNK Rijeke, koje je bilježilo sve snažniji negativni predznak u vidu porasta 
nepodmirenih potraživanja. 
 
Sukladno odredbi lanka 40. Zakona o sportu ("Narodne novine" RH broj 71/06, 150/08, 124/10, 
124/11 i 86/12)(dalje kratko: Zakon) HNK Rijeka je kao profesionalni sportski klub bila u obvezi 
obaviti reviziju svojeg poslovanja, pri emu je zada a revizora odre ena Zakonom – utvr enje 
postojanja uvjeta za pokretanje ste ajnog postupka, odnosno uvjeta za obvezno preoblikovanje u 
sportsko dioni ko društvo. 
 

lankom 41. Zakona utvr ena je obveza da se sportski klub – udruga za natjecanje preoblikuje u 
sportsko dioni ko društvo ako su ispunjeni uvjeti da se radi o profesionalnom sportskom klubu 
upisanom u Registar profesionalnih sportskih klubova i da iz revizije proizlazi postojanje uvjeta za 
pokretanje ste ajnog postupka, a on nije pokrenut. 
 
Revizorska ku a "Audit consult" d.o.o. Zagreb utvrdila je postojanje uvjeta za obvezno 
preoblikovanje u sportsko dioni ko društvo HNK Rijeke, na temelju koje je Ministar prosvjete 
obrazovanja i sporta, uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za profesionalne sportske klubove 
(dalje kratko: Povjerenstvo) 04.10.2010. godine donio Rješenje (KLASA:UP/I-620-01/10-03/00003 
o ispunjavanju uvjeta za obvezno preoblikovanje HNK Rijeka u sportsko dioni ko društvo. 
 
Temeljem navedenog i Odluke Skupštine HNK Rijeka zapo et je postupak obveznog 
preoblikovanja HNK Rijeke u sportsko dioni ko društvo sukladno odredbama Zakona o sportu. 
 
Posljedica neprovo enja obveznog preoblikovanja od strane sportskog kluba – udruge za 
natjecanje definirana je lankom 45. Zakona i glasi: pokretanje ste ajnog postupka. 
 
Jasno je kako bi ste aj HNK Rijeka imao nesagledive štetne posljedice za veliki broj mladih 
lanova najve e nogometne rije ke sportske udruge. 

 
lankom 43. Zakona utvr eno je da postupak obveznog preoblikovanja zapo inje izradom 

Elaborata, koji izme u ostaloga sadrži: 
- Izvješ e ovlaštenog revizora o stanju imovine, pravima i obvezama HNK Rijeke; 
- popis i procjenu vrijednosti imovine te popis svih tražbina prema klubu, navedenih prema 

vrstama vjerovnika i njihovoj visini; 
- utvr enje revizora o vrijednosti tražbina prema klubu; 
- utvr enje revizora o vrijednosti prava korištenja sportskog objekta koje može biti ulog u 

temeljni kapital s.d.d.-a; 
- pregled poslovanja kluba u proteklih 5 g., uz iskazane prihode/rashode u tom razdoblju, 

godišnje ra une dobiti i gubitka u tom razdoblju; 
- popis lanova te popis lanova tijela kluba; 
- opis nadležnosti i me usobnog odnosa tijela kluba; 
- naznaku sportskih rezultata u zadnjih 5 g., broj reprezentativaca po kategorijama, ugovorne 

vrijednosti sportaša natjecatelja pod ugovorom, broj mladih sportaša po kategorijama; 
- potencijalne dioni are s.d.d.-a, uz posebnu naznaku vjerovnika kluba, na temelju njihovog 

o itovanja na pisani poziv upu en prethodno od strane kluba da iskažu svoj interes za 
pretvaranjem tražbina u ulog u s.d.d.-u; 

- procjenu potrebnih dodatnih sredstava za obavljanje djelatnosti s.d.d.-a; 
- procjenu vrijednosti prava igranja na sportskom objektu utvr enu od strane revizora i iskaz 

jedinice lokalne samouprave, u ijem je vlasništvu sportski objekt, o roku na koji bi klub 
imao pravo igranja; 

- prijedlog iznosa temeljnog kapitala s.d.d.-a 
- nacrt Statuta s.d.d.-a; 



- popis pravnih osoba u kojima je klub lan, osobito trgova kih društava uz navo enje visine 
udjela i prava u istima, te popis pravnih osoba preko kojih je klub obavljao sportske 
djelatnosti, i dr. 

 
HNK Rijeka je izradila Elaborat i sukladno odredbi lanka 44. Zakona istoga dostavila Povjerenstvu 
na suglasnost, po isho enju koje HNK Rijeka ima pokrenuti postupak upisa i uplate dionica tako er 
skladno odredbama lanka 44. Zakona, upu ivanjem poziva na upis i uplatu dionica u etiri kruga. 
U prvom krugu poziv na upis i uplatu dionica upu uje se jedinici lokalne samouprave u kojoj je 
sjedište udruge, dakle Gradu Rijeci. U prvom krugu dionice se mogu uplatiti u novcu (minimalni 
iznos 1.000.000,00 kuna), te u pravu korištenja sportske gra evine, dok u ostalim krugovima samo 
u novcu. Ukoliko se u prvom krugu ne upišu i uplate sve dionice, provode se sljede i krugovi.  
 
Budu i je sastavni dio Elaborata, kao što je navedeno, imalo initi utvr enje revizora o vrijednosti 
prava korištenja sportskog objekta koje može biti ulog u temeljni kapital s.d.d.-a i rok na koji bi klub 
imao pravo igranja, Grad Rijeka je sa svoje strane Ugovorom zaklju enim s HNK Rijeka 
30.08.2012. godine  ustupio pravo korištenja SRC Kantrida HNK Rijeci, na iznos od =7.459.339,66 
kuna, a sve radi potrebe uplate dionica i preuzimanja temeljnog kapitala upisa i uplate dionica u 
prvom krugu upisa i uplate od strane Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja putem 
unošenja prava korištenja temeljem lanka 44. stavka 5. Zakona, pri emu je Grad Rijeka iskazao 
svoju namjeru unosa prava korištenja do navedenog iznosa šestogodišnjeg prava korištenja.  
 
Nakon okon anja postupka upisa i uplate dionica, Skupština HNK Rijeka donosi Odluku o 
prestanku udruge sukladno Zakonu o udrugama, drugim rije ima ne primjenjuju se odredbe o 
obvezi pokretanja ste ajnog odnosno likvidacijskog postupka. 
 
Sportsko dioni ko društvo postaje pravni sljednik sportskog kluba – udruge za natjecanje koja se 
preoblikovala.  
 
Zakonodavac je lankom 42. propisao da Republika Hrvatska može prenijeti svoje tražbine prema 
sportskom klubu – udruzi za natjecanje koja je obvezna preoblikovati se u sportsko dioni ko 
društvo na jedinicu lokalne samouprave u kojoj je sjedište navedene udruge, i to prema posebnom 
ugovoru u prijenosu, s time da se jedinica lokalne samouprave treba o itovati o svojem interesu da 
tu svoju preuzetu tražbinu pretvori u ulog u sportskom dioni kom društvu kroz postupak pove anja 
temeljnoga kapitala nakon okon anog postupka obveznog preoblikovanja. 
 
Preuzimanjem tražbina koje država ima prema HNK Rijeci, Grad Rijeka e iste u kasnijem 
postupku dokapitalizacije ve  osnovanog sportskog dioni kog društva po okon anom postupku 
obveznog preoblikovanja pretvoriti u vlasni ki ulog. U tom smislu je Grad Rijeka još u travnju 2012. 
godine uputio zamolbu Ministarstvu financija da omogu i prijenos tražbina koje isto ima prema 
HNK Rijeci s osnova poreza i drugih javnih davanja, na Grad Rijeku. 
 
Vlada Republike Hrvatske je 23.08.2012. donijela Odluku o prijenosu tražbina po osnovi poreza i 
drugih javnih davanja, koje Ministarstvo financija ima prema Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka, 
na Grad Rijeku (KLASA:620-02/12-01/5) (vidjeti Prilog), uz uvjet da Grad Rijeka s istima sudjeluje 
u zamjeni tražbina za ulog u sportskom dioni kom društvu. 
 
Nakon što se HNK Rijeka preoblikuje u sportsko dioni ko društvo, planira se izvršiti dokapitalizacija 
u kojoj je interes za sudjelovanjem iskazala nizozemska zaklada "Stichting social sport", u cilju 
ostvarenja ve e financijske stabilnosti društva. 
 
Radi realizacije svega naprijed navedenog, potrebno je da Gradsko vije e Grada Rijeke kao 
nadležno tijelo donese Odluku o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju Hrvatskog 
nogometnog kluba "Rijeka" i Odluku o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske od Hrvatskog 
nogometnog kluba "Rijeka", u tekstu kako se predlaže. 
 
Obzirom da u ovom trenutku ne postoji suglasnost Povjerenstva na iznos temeljnog kapitala 
budu eg sportskog dioni kog društva Hrvatski nogometni klub "Rijeka", naknadno e se Gradskom 
vije u Grada Rijeke predložiti  odgovaraju a odluka kojom e se utvrditi to an iznos s kojim e 
Grad Rijeka sudjelovati u prvom krugu upisa i uplate dionica temeljnog kapitala u postupku 
preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u sportsko dioni ko društvo, uplatom u novcu 
od 1.000.000,00 kuna i cca 7.000.000,00 kuna s naslova vrijednosti prava korištenja Sportsko 
rekreacijskog centra "Kantrida". 



Temeljem iznesenog, predlaže se Gradona elniku Grada Rijeke da donese slijede i 

Z a k lj u  a k  

1. Utvr uje se Prijedlog odluke o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom
preoblikovanju Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka", u predloženom tekstu.

2. Utvr uje se Prijedlog odluke o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske od
Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka", u predloženom tekstu.

3. Prijedlog odluka iz to ke 1. i 2. ovoga Zaklju ka proslje uje se Gradskom vije u
Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

 Na temelju lanka 41. Zakona o sportu ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 71/06, 
150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) i lanka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vije e Grada Rijeke, na sjednici ____ 2012. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju

Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka"   

lanak 1. 
Grad Rijeka sudjelovat e u postupku obveznog preoblikovanja Hrvatskog nogometnog 

kluba "Rijeka" u sportsko dioni ko društvo. 

lanak 2. 

Sudjelovanje Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja iz lanka 1. ove Odluke 
obuhva a: 

- sklapanje ugovora o davanju na korištenje Sportsko rekreacijskog centra Kantrida 
Hrvatskom nogometnom klubu "Rijeka", 

- upis i uplatu svih dionica u prvom krugu upisa i uplate dionica od strane Grada Rijeke, koja 
e biti izvršena uplatom nov anog iznosa i procijenjenom vrijednosti prava korištenja 

Sportsko rekreacijskog centra Kantrida, sukladno posebnoj odluci Gradskog vije a Grada 
Rijeke. 

lanak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u "Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije". 




