
Klub navijača Hajduka Torcida Split 
Split, kolovoz 11 



Znate li što je zadatak člana Nadzornog 
odbora u Hajduku? 



Dioničari 

Članak 244. Zakona o trgovačkim društvima 
Članove uprave i predsjednika imenuje nadzorni odbor društva 
najviše na vrijeme od pet godina s time da ih može ponovno 
imenovati. 

Glavna skupština 

Članak 256. Zakona o trgovačkim društvima 
(1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština društva. 

Članak 274. Zakona o trgovačkim društvima 
(1) Ako zakonom nije drugačije određeno, dioničari u stvarima 
društva svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini.  

Nadzorni odbor 

Uprava 

Upravljanje dioničkim društvom 
Na temelju vlasničkih udjela, dioničari sudjeluju na Glavnoj skupštini gdje se donose strateške odluke 
Društva. Glavna skupština, tj. dioničari također biraju članove Nadzornog odbora koji imaju zadatak 
nadzirati rad Uprave Društva.  



Zakon o trgovačkim društvima: 
  Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva. 
  Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju 

društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može 
koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake. Nadzorni odbor daje nalog 
revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva i koncerna. 

  Nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom 
nadzoru iz stavka 1. ovoga članka. U izvješću dužan je posebno navesti 
djeluje li društvo u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama glavne 
skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa 
stanjem u poslovnim knjigama društva i pokazuju li ispravno imovinsko i 
poslovno stanje društva te stav koji ima o prijedlogu uprave glede upotrebe 
dobiti i pokrića gubitka u društvu. Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom 
izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti glavnoj 
skupštini svoje primjedbe. 

  Nadzorni odbor može sazvati glavnu skupštinu društva. On to mora učiniti 
kada je to potrebno radi dobrobiti društva. Odluku o tome nadzorni odbor 
donosi običnom većinom glasova. 

  Vođenje poslova društva ne može se prenijeti na nadzorni odbor. Statutom ili 
odlukom nadzornog odbora može se odrediti da se određene vrste poslova 
mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost toga odbora. Odbije li nadzorni 
odbor dati suglasnost, uprava može zatražiti od glavne skupštine da ona dade 
potrebnu suglasnost. Glavna skupština donosi odluku o davanju suglasnosti s 
većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova. Statutom se ne može 
odrediti da je za to potrebna veća većina niti se može zahtijevati ispunjenje 
dodatnih pretpostavki. 



Statut Hajduka (1): 
 Nadzorni odbor: 
  imenuje i opoziva članove Uprave Društva; 
  po potrebu saziva Skupštinu Društva; 
  nadzire vođenje poslova Društva; 
  ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom 

Društva utvrđuje; 
  daje suglasnost na poslovne i financijske planove Društva; 
  podnosi Skupštini pismeno izvješće o obavljenom Nadzoru; 
  predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu i 

statutu;  
  zastupa Društvo prema Upravi 
  dajte suglasnost Upravi o pitanjima predviđenim Statutom 
  mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne 

skupštine Društva u mjeri u  kojoj je to redakcijske prirode 
  obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene Zakonom i 

ovim Statutom 
  sklapa ugovor s članovima Uprave društva i odobrava Upravi 

Društva sklapanje ugovora sa svim osobama ne koja se prenosi 
ovlaštenja 



Statut Hajduka (2): 
Uprava je dužna ishoditi suglasnost Nadzornog odbora za: 

  otuđenje i opterećenje nekretnina Društva i ovisnih društava 
  otuđenje i opterećenje poduzeća Društva ili njegova bitna dijela 
  osnivanje, stjecanje ili raspolaganje dionicama ili udjelima u drugim 

trgovačkim društvima 
  osnivanje društava kćeri, povećanje ili smanjenje temeljnog 

kapitala u tim društvima, te imenovanje i opoziv članova njihovih 
organa 

  sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 500.000 kn ili 
koji se sklapaju na razdoblje dulje od 18 mjeseci 

  davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća 
  utvrđivanje organizacije Društva 
  utvrđivanje poslovne politike Društva 
  imenovanje ili opozivanje prokuriste, trgovačkog punomoćnika ili 

generalnog punomoćnika 
  osnivanje i prestanak podružnica Društva 
  odluka o stjecanju vlastitih dionica sukladno zakonu, osim ako se 

stječu temeljem ovlasti Glavne skupštine 



KANDIDATI: 
Prijavite se od 1.9.2011. do 30.9.2011. 



Za kandidate: 

  Najmanje što svaki ugledni, pametni i dokazani 
stručnjak može DANAS napraviti za svoj Klub je 
prijaviti se na natječaj za člana Nadzornog odbora 
Hajduka. 

  Ako ćete se rukovoditi načelima stručnosti, 
profesionalizma, zakonitosti, transparentnosti, 
odgovornosti, moralnosti, neovisnosti upravljanja i 
sprječavanja sukoba interesa IDEALAN ste kandidat 

  Hajdukovac ste i smatrate da ste sposobni sjediti u 
Nadzornom odboru Kluba. Vaša je OBVEZA javiti se 
na natječaj – navijači će odabrati one za koje misle da 
nam sada najviše trebaju - ovo nije natječaj 
popularnosti, ovo je natječaj za bolji Hajduk! 



Uvjeti natječaja 
1.  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij, ili viši akademski stupanj  
2.  da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci 
3.  da kao član nekog 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 
se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili 
član nadzornog, odnosno upravnog odbora  

5.  da članstvom u N.o. Hajduk ne bi došao u sukob interesa 
6.  da nema ograničenja utvrđena člankom 13. i 38., Zakona o športu („Narodne novine“, 

br.: 76/06, 112/06 i 150/08) i da nema ograničenja utvrđena Zakonom o trgovačkim 
društvima „Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, Odluka i Rješenje USRH, br. U-
I-646/1999, U-I-945/1999 - 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09)  

7.  da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv 
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom za kazneno djelo protiv spolne slobode i 
spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah 
ili iz nehaja te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora, 
u roku od dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne, računajući 
retroaktivno od dana objave natječaja  

8.  da nije osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može 
izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna 

9.  da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za kaznena djela u športu i u vezi sa 
športom 

10.  da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za prekršaje u športu i u vezi sa 
športom 



Potrebna dokumentacija 
Kandidati uz prijavu za natječaj dostavljaju životopis i 
potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta Natječaja: 

  za 1.: fotokopija diplome ili drugog zakonskog dokumenta 
kojim dokazuje stručnu spremu, ovjerenu kod javnog 
bilježnika 

  za 2.:  fotokopija radne knjižice 

  za 3., 7., 8. i 9.: uvjerenje nadležnog suda 

  za 4., 5. i 6.: izjava ovjerena kod javnog bilježnika 

  za 10.: uvjerenja nadležnog Prekršajnog suda da nije u 
posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za prekršaje u 
športu i u vezi sa športom 



Prijave dostavite do 30.9.2011. 
  Prijave s dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta 

Natječaja podnose se na adresu:  
Grad Split 
Obala kneza Branimira 17 
21000 Split  

Za natječaj Nadzorni odbor Hrvatskog nogometnog kluba 
„Hajduk“ Split, š.d.d.- ne otvarati 

  Prijave se podnose: 
  izravno Centralnoj pisarnici Grada Splita, na gornjoj adresi, 
  običnom poštom, blagovremeno, na način da bude 

dostavljena Gradu Splitu najdalje na dan zaključenja 
natječaja 

  preporučenom poštom, predanoj pošti najdalje na dan 
zaključenja natječaja 

  Za eventualne dodatne informacije kandidati se mogu obratiti 
telefonskim putem na broj Gradskog vijeća 021/310-247 
svakim radnim danom od 9:00 do 13:00. 



Provjera formalnih uvjeta  

 Nakon zaključivanja natječaja 30.9.2011., 
Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika 
Gradskog vijeća i KN Torcida otvaraju 
pristigle prijave 

  ISKLJUČIVO provjeravaju da li kandidati 
zadovoljavaju uvjete natječaja 

 Oni koji zadovoljavaju uvjete, postaju 
Kandidati i njihova imena se javno objavljuju 
članovima Našeg Hajduka za izbor – objava 
Kandidata će biti do 5.10.2011.  



Prezentacija kandidata 

 Nakon objave imena Kandidata, na službenim 
stranicama projekta (http://nas.hajduk.hr) 
biti će objavljeni životopisi kandidata 

 Prezentacija svakog kandidata biti će 
organizirana u dnevnim novinama, internet 
portalima, te ostalim elektronskim medijima. 



ČLANOVI i GLASAČI: 
Birate 5.11.2011. 



Izbori 

  svaki punoljetan član izlazi na izbore: 
  jedno izborno mjesto u Splitu (najvjerojatnije 

Poljud) 
  dopisno glasovanje za sve članove Udruge koji 

na dan izbora nisu u mogućnosti biti u Splitu  

 organizaciju i provedbu izbora obavljati će 
KN Torcida 



Vremenski tijek projekta “Naš Hajduk”  



srpanj kolovoz rujan  listopad studeni 

1. Gradsko vijeće 
potvrdilo projekt 

(15.7.2011.) 

2. Početak 
učlanjivanja članova 

(23.7.2011.) 

3. Prijave 
kandidata za 

Nadzorni odbor 
(1.9.2011.) 

4. Kraj prijava 
kandidata za 

Nadzorni odbor 
(30.9.2011.) 

6. Lista kandidata 
koji zadovoljavaju 
uvjete natječaja se 

objavljuje javno 
članovima i javnosti 

(od max. 5.10.2011.) 

8. Lista 7 kandidata s 
najvećim brojem 

glasova se dostavlja 
Gradskom vijeću na 

potvrdu  
(14.-18.11.2011.) 

9. Glavna skupština 
Hajduka za 
imenovanje 

Nadzornog odbora 
(utorak, 

22.11.2011.) 

5. Povjerenstvo 
(predstavnici Gradskog 

vijeća i KN Torcida)  
provjeravaju zadovoljavaju 

li kandidati  uvjete 
natječaja  

(do 5.10.2011.) 

7. IZBORI  
subota 5.11.2011. 


