REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 620-01114-01100307
URBROJ: 2181101-01-15-12
Split, 8. travnja 2015. godine

"Ir predsjednika

GRADSKO VIJECE GRADA SPLITA
mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
ovdje -

PREDMET: Prijedlog zaključka o raspisivanju Natječaja za izbor
članova Nadzornog odbora HNK "Hajduk" Split Š. d. d.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (nSlužbeni glasnik Grada SplitaU broj
17/09, 11/10, 18/13, 39113 i 46/13 - pročiščeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 8.
travnja 2015. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o raspisivanju Natječaja za izbor
članova Nadzornog odbora HNK "Hajduk" Split Š. d. d.
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu

j

donošenje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Hrvoje Akrap,
pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu.

U prilogu: Prijedlog zaključka ...

DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za sport i sportsku infrastrukturu, pročelniku Hrvoju Akrapu, ovdje
@ Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA

HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska

županija

GRAD SPLIT
Služba za sport i sportsku infrastrukturu
Obala kneza Branimira

17

te!. 310-166

KLASA: 620-01/14-01/00307
URBROJ: 2181101-13-0010 I-lS-lI
Split. 08. travnja 2015. godine

GRAIlONAČELNIKU
GRADA SPLITA

-ovdje-

PREDMET:

PRAVNI TEMELJ:

STRUČNA OBRAIlA:

PREIlLAGATELJ:

Nacrt prijedloga Zaključka
o raspisivanju Natječaja za izbor članova Nadzornog odbora HNK
"Haiduk" Solil š.d.d.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada
Splita", broj: 17/09., 11/10., 18113. i 46/13.-proč. tekst) i tučke 2.,
Zaključaka II povodu tematske rasprave o stanju II HNK "Hajduk"
Solil, š.d.d.d., (••Službeni glasnik Grada Solila", broi: 56/14)
Služba za sport i sportsku infrastrukturu

Gradonačelnik

IZVIJESTITEL.J NA
GRAIlSKOM.: VIJEĆU

Hrvoje Akrap. pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu

NADLEZNOST ZA
DONOŠENJE:

Gradsko vijeće

PROČELNIK
I:p;kr

,dipl. ing.

,
Na temelju članka 36. Statut,l Grada Splita (,.Službeni glasnik Grada Splita", broj: 17/09., 1111O.,
18/13. i46/13,.proč. tekst) i točke 2., Zaključaka II povodu tematske rasprave o stanju II HNK
.,Hajduk" Split, š.d.d.d., ("Službeni glasnik Grada Splita", broj: 56/14) Gradsko vijeće Grada Splitil
na _ sjednici, održanoj
2015 .. godine, donosi

Z A K 1..1U Č AK
o nlspisivanju Natječaja l.a izbor čh,"ov~t
Nadzornog odbora liNK "lhtjduk" Split š.d.d.

1. Udruzi .•Naš Hajduk" (u daljnjem tekstu: Udruga) povjeravaju sc poslovi provođenja javnog
natječaja za izbor članova Nadzornog odbora lINK "Hajduk" š.d.d. a sve sukladno odredbama ovog
Zaključka.

2. Izbor članova Nadzornog odbora provesti će se sukladno odredbama natječaja koji je privitak i
sastavni dio ovog Zaključka.

3. Udruga je dužna izbore za članove Nadzornog odbora provesti sukladno svojim važećim
aktima.

4. Udruga se obvezuje objaviti u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" itina svojim web
stranicama najmanje 7 dana prije dana odr7.avanja glasovanja sve potanje podatke vezane lli
glasovanje. a naročito:
- objaviti listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja,
- odrediti i objaviti mjesto/a i vrijeme provodenja glasovanja,
- objaviti pravila (točka 3 .. ovog Zaključka) vezana za provođenje glasovanja. tc pravila reda i
rada na glasačkom/im mjestu/ima.
- objaviti vrijeme dežurstva radi davanja informacija i objašnjenja u svojim prostorijama
najmanje 3 dana prije dana glasovanja,
- ustrojiti i voditi popis osoba koje su se odazvale glasovanju sa svim bitnim podatcima o glasaču,
- organizirati dežurstvo tijekom glasovanja.
- brinuti se i održavati red i mir na mjestu/mjestima glasovanja. tc poduzimati i druge potrebne
radnje da se glasovanje organizira i provede po najvišim standardima demokratskog odlučivanja.

5. Gradsko vijeće Grada Splita imenovati će, kao svoje radno tijelo, povjerenstvo 7.aprovodenje
natječaja - Povjerenstvo l'.aprovodenje natječaja za članove Nadzornog odbora u lINK "Hajduk",
Split. š.d.d.d. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sačinjeno od 3 (tri) vijećnika Gradskoga vijeća
Grada Splita i 4 (četiri) predstavnika Udruge, radi zaprimanja zahtjeva zainteresiranih kandidata. te
praćenja provodenja izbora. Potanje zadaće Povjerenstva utvrditi će se aktom o imenovanju istog.

6. Po l.avršctku glasovanja, Udruga će najdalje u roku od 48 (četrdesetosam) sati, po zatvaranju
glasačkihIkog mjesta, dostaviti Povjerenstvu cjelovito izviješće o provedenom postupku natjecanja i
glasovanju. s listom kandidata koji su dobili najviše glasova. Povjerenstvo će navedeno izviješće
proslijediti Gradskom vijeću. a sve radi daljnjeg postupka provodenja izbora za članove Nadzornog
odbora koji se provodi u dijelu nadležnosti Grada Splita.

j

..
7. Tekst Natječaja iz točke 2., ovog Zaključka objaviti će se
stranicama Udruge i Grada Splita.

II "Slobodnoj

Dalmaciji", na web

8. Zadužuje se Služba za sport i sportsku infrastrukturu da objavi tekst Natječaja za izbor članova Nadzornog odbora HNK "Hajduk" Split š.d.d., te II suradnji s Povjerenstvom i Udrugom prati
provođenje natječaja.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

mr. sc. Boris Ćurković. dip. iur.

KLASA:
URBROJ:
Split,

_
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U 2015., godini stječu se uvjeti za izbor novog saziva Nadzornog odbora HNK "Hajduk"
Split.
Točkom 2., Zaključaka II povodu tematske rasprave o stanju II HNK "Hajduk" Split, š.ct.d.d.,
("Službeni glasnik Grada Splita", broj: 56/14), Gradsko vijeće Građ Splita dalo je mandat Udruzi
"Naš Hajduk" za provedbu izbora za članove Nadzornog odbora HNK "Hajduk".
Slijedom tog Zaključka, ovim Zaključkom sc potanje regulira postupak provođena izbora za
Nadzorni odbor i obveze Udruge kao nositelja postupka natjecanja i izbora kandidata.
Gradsko vijeće će osnovati povjerenstvo, kao svoje posebno radno tijelo, radi praćenja
provedbe natječaJa i izbora. čime se osigurava transparentnost rađa.
Slijedom svega navedenog, donošenjem ovog Zaključka pokreće se postupak izbora članova
Nadzornog odbora HNK "Hajduk", što je samo operacionalizacija već donesenog Zaključka.

j

J/\ VNI NATJEČAJ
za utvrdivanje liste kandidata, a radi izbora sedam članova Nadzornog odbora Ilrvatskoga
nogometnog kluba »I-Iajduk« Split. š.d.d.
I.
Ovim natječajem Grad Split, kao većinski vlasnik Hrvatskog nogometnog kluba »Jlajduk« Split
š.d.d. (u daljnjem tekstu: Hajduk) poziva zainteresirane osobe (u daljnjem tekstu: kandidati) koje
ispunjavaju uvjete utvrđene ovim natječajem na podnošenje prijava za sedam članova II Nadzornom
odboru Hajduka (u daljnjem tekstu: NO Hajduk).
Mandat članovima NO Hajduka traje 4 godine od dana imenovanja.
Rodni nazivi

II ovom

natječaju jednako se odnose na kandidate ženskog i muškog spola.
II.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
sveučilišni studij. ili viši akademski stupanj (najmanje 300 ECTS bodova ili VSS)

diplomski

2. da ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u:
2.1.
2.2.

struci i/ili
upravljačkim pozicijama (član uprave i/ili izvršni direktor i/ili prokurist).

3. da kao član trgovačkog društva. izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno
upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja Hajduka, odnosno da sc tim
poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor. član uprave ili član nadzornog,
odnosno upravnog odbora.
5. da članstvom u NO Hajduk ne bi došao u sukob interesa, sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba
interesa ("Narodne novine", broj 2611I, 12112, 124112, 48/13)
6. da nema ograničenja utvrdena člankom 13. i 38 .. Zakona o sportu (Narodne novine br.: 76106.
112/06 i 150/08, 124/10, 12411I, 86/12, 94/13)
7. da nema ograničenja utvrđena Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111193,
34/99, Odluka i Rješenje USRH, br. U-I-64611999, U-I-94511999 - 52/00, 118/03, 107/07, 146/08,
137/09,125/11,15211 I, 111112,68113),
8. da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od
kaznenih djela počinjenog s namjerom. a nije primijenjena uvjetna osuda.
9. da nije

II posljednje

tri godine pravomoćno kažnjen za kaznena djela u sportu i u vezi sa sportom,
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10. da nije

II

posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za prekršaje

II

sportu i II vezi sa sportom.

ll. da protiv kandidata nije započeo kazneni postupak, nije potvrđena optužnica, odnosno nije
izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena dijela za koja sc može izreći kazna zatvora od
tri godine ili teža kazna,
III.
Kandidati uz prijavu za natječaj dostavljaju presliku domovnice ili osobne iskaznice. životopis
potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke IL ovog natječaja:
ad 1. fotokopija diplome ili drugog zakonskog dokumenta kojim dokazuje stručnu spremu ovjerenu
kod javnog bilježnika
ad 2. potrebno je dostavili dokumente navedene

II

točki 2.1. i 2.2.

2.1.

elektronički zapis radnog pravnog statusa ili potvrda o prijavi na mirovinsko
osiguranje (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) - dokazuje iskustvo u struci
2.2.
Izvadak iz sudskog registra - dokazuje vršenje upravljačkih pozicija
ad 3., 4.. 5., 6., 7., 8., 9. i 10. izjava ovjerena kod javnog bilježnika
ad ll. uvjerenje o kaznenom postupku (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju
općinski sud)
Prijava kandidata koji je

II

- izdaje mjesno nadležni

okviru nje naveo lažne podatke i/ili dokumente može se odbiti.
IV.

Tekst izjave navedene u ovom natječaju nalazi se na web.stranici Grada Splita. \vww.split.hr - II
rubrici ([older) ~)Natječaji{(i na nas.hajđuk.hr ili se može dobiti u Centralnoj pisarnici Grada Splita,
Obala kneza Branimira 17, i po svom sadrž.ajuje obvezatan za kandidate. Sve dodatne informacije će
biti objavljenje na web stranicama: www.split.hrinas.hajduk.hr
.
Izjave i isprave navedene u ovom natječaju ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana objave
natječaja.
Obavještavamo sve kandidate koji se jave na natječaj da će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a
kojeg imenuje Gradsko vijeće, nakon primitka svih prijava, od Odjela za prekršajnu evidenciju i
Odjela za kaznenu evidenciju Upravc za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa, zatražiti uvjcrenje
da nisu pravomoćno kažnjeni sukladno točki II. Natječaja.
Kandidati za koje se utvrdi da su dali i7Javu suprotnu evidenciji Ministarstva pravosuda bit će
odbijeni.

V.
Udruga Naš Hajduk će dostaviti Povjerenstvu cjelovito izviješće o provedenom postupku natjecanja
i glasovanju. s listom kandidata koji su dobili najviše glasova. Povjerenstvo će navedeno izviješće
proslijediti Gradskom vijeću
2
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Gradsko vijeće Grada Splita će na temelju dostavljenog izvješća i nacrta prijedloga liste predložiti
Glavnoj skupštini članove NO Hajduka.
VI.
Prijave s dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu biti dostavljene osobno
ili poštom na adresu: Grad Split. 21000 Split, Obala kneza Branimira 17, a moraju biti zaprimljene
II roku od 30 đana od dana objave natječaja, II zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: ime
i prezime kandidata te »Za natječaj - Nadzorni odbor Hrvatskog nogometnog kluha 'Hajduk', Split,
š.d.d. - NE OTV ARA Tl«.
Za eventualne dodatne informacije kandidati sc mogu obratiti na e-mail: nas@hajduk.hr.
VII.
Nepotpune j nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Povjerenstvo prilikom ocjenjivanja
nejasnoća II prijavama kandidata.

može zatražiti pojašnjenja od kandidata sa ciljem otklanjanja

Grad Split

3

J

