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VIJEĆNiČKO PITANJE

LJUBICA VRDOLJAK, vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita na 13. sjednici
Gradskoga vijeća Grada Splita, održanoj 29. kolovoza 2018. godine, postavila je

PITANJE

" Kako je Grad Split većinski vlasnik nogometnog kluba •. Hajduk", molim da moje
pitanje proslijedite klubu da mi odgovore:

Tko je pisao sramotno priopćenje vezano za najveći uspjeh Hrvatske nogometne
reprezentacije na svjetskom prvenstvu? Tko je gospodu u Hajduku ovlastio da Hajduk vode u
izolaciju?

Zašto i za koju cijenu se prodaju Hajdukovi talenti, a što se i po kojoj cijeni kupuje na
nogometnom tržištu?

Koliko trenutno Hajduk ima prvotimaša?"

Na naprijed postavljeno pitanje predsjednik Uprave HNK Hajduk š.d.d. Jasmin Huljaj,
dostavio je odgovor koji se prilaže:
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

Split. 18. rujna 2018.

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje; Vaš dopis od 10. rujna 2018.

Poštovani.

zahvaljujemo na dostavljenim vijeeničkim pitanjima gospođe Ljubice Vrdoljak, vIJetnIce u
Gradskom vijeću Grada Splita, postavljenih na 13. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 29. kolovoza

2018. godine.

Odgovor na pitanje o čestitci reprezentaciji već je dao Predsjednik Nadzornog odbora HNK Hajduk
š.d.d., gospodin Slaven Marasović, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. kolovoza ove godine.

Pitanje vezano uz izolaciju nismo u potpunosti shvatili. Ukoliko se odnosi na period u srpnju kada
prva momčad nije bila u Splitu, ovim putem želimo pojasniti da nogometaši Hajduka nisu bili
izolirani u niti jednom trenutku. Sukladno dugogodišnjoj praksi, naša momčad tada se nalazila na
pripremama u Sloveniji, uoči početka nove natjecateljske sezone, jednako kao ivećina hrvatskih
klubova (Dinamo, Rijeka, lokomotiva itd). O pripremama smo redovito izvještavali na službenoj
klupskoj web stranici te putem ostalih službenih komunikacijskih medija.

Prihodi i rashodi transfera te ukupna potrošnja na plaće igrača jasno su vidljivi u financijskim
izvješćima koje HNK Hajduk objavljuje svake godine. Godišnje izvješće i revizorsko izvješće
objavljeni su na našoj službenoj web stranici i javno su dostupni.

Popis prvotimaca za sezonu 2018/19 dostupan je na službenoj web stranici, putem poveznice:

https:Uhajduk.hr/prva-momcad .

Za sva ostala pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Jasmin Huljaj
Predsjednik Uprave

HNK Hajduk š.d.d.
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