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Ravnateljstvo Hrvatskog glazbenog zavoda predlaže Skupštini sljedeće 
Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga glazbenog zavoda: 

 
 
Skupština Hrvatskoga glazbenog zavoda, utemeljenog 1827. godine, na temelju članka 13. 
stavka 2. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014 i 70/2017) te na temelju članka 20. 
točke a) Statuta Hrvatskoga glazbenog zavoda od 26. rujna 2015. godine, na svojoj sjednici 
održanoj dana 3. srpnja 2019. godine, donosi sljedeće 
 

 
I Z M J E N E  I  D O P U N E 

 
S T A T U T A 

 
Hrvatskoga glazbenog zavoda od 26. rujna 2015. godine 

 

Članak 1. 

Članak 4. Statuta Hrvatskog glazbenog zavoda od 26. rujna 2015. godine mijenja se i glasi: 

„Sjedište Hrvatskog glazbenog zavoda je u Zagrebu, Gundulićeva 6 – 6a.“ 

 

Članak 2. 

U članku 6. Statuta, u drugoj rečenici, riječi „jedan od dvojice potpredsjednika“ zamjenjuju se 
riječju „Potpredsjednik.“ 

U trećoj rečenici, riječ „potpredsjednici“ mijenja se u riječ „Potpredsjednik“. 

 

Članak 3. 

U članku 16. točka d. Statuta mijenja se i glasi: „Potpredsjednik“. 

 

Članak 4. 

U članku 20., u točka b) Statuta, mijenja se i glasi: 

„b) bira članove Ravnateljstva, članove Časnog suda i članove Nadzornog odbora;“. 

Dodaje se nova točka c) koja glasi 

„c) razrješuje Predsjednika, Potpredsjednika, ostale članove Ravnateljstva, članove Časnog sda 
i članove Nadzornog odbora;“. 

Dosadašnje točke c) do s) postaju točke d) do t). 

U novoj točki n) riječi: „i raspodjeli preostale imovine;“ zamjenjuju se riječima: „u skladu s 
člankom 35. ovoga Statuta;“. 
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Članak 5. 

Naslov iznad članka 21. Statuta mijenja se i glasi:  

„Izbor i opoziv članova tijela i rad Skupštine“ 

 

Članak 6. 

Članak 21. stavak 1. Statuta  mijenja se i glasi: 

„(1) Svaki redoviti član može se kandidirati za članstvo u Ravnateljstvu, Časnom sudu ili 
Nadzornom odboru, prije Skupštine pisanim putem ili neposredno na Skupštini pisanim ili 
usmenim putem.“  
 
Dodaje se novi stavak 2. koji glasi. 
 
„(2) Prije započinjanja postupka kandidiranja za članove Ravnateljstva, Časnog suda ili 
Nadzornog odbora, Skupština će odlučiti hoće li se članovi kandidirati po listama ili 
pojedinačno. Ako Skupština odluči da se članovi kandidiraju po listama, ona lista koja dobije 
najveći broj glasova u odnosu prema ostalim kandidiranim listama, bit će izabrana. Ako 
Skupština odluči da se članovi kandidiraju pojedinačno, bit će izabrani oni članovi koji imaju 
najveći broj glasova dok se ne popuni broj članova tijela za koje se bira članstvo.“ 
 
Dosadašnji stavak 2. postaje novi stavak 3.  
 
U novom stavku 3., u prvoj rečenici, iza riječi „Predsjednika,“ dodaje se riječ 
„Potpredsjednika,“. 
 
U drugoj rečenici, iza riječi „Predsjedniku,“ dodaje se riječ „Potpredsjedniku,“. 
 

 
Članak 7. 

 

U članku 23. stavku 2, točki n) Statuta mijenja se i glasi:  

„n) obavlja redovite poslove Hrvatskog glazbenog zavoda“. 

 

Članak 8. 

U članku 24., u prvoj rečenici, riječi „jedan od Potpredsjednika“ zamjenjuje se riječju 
„Potpredsjednik“.  

U trećoj rečenici riječ „potpredsjednici“ zamjenjuje se riječju „Potpredsjednik“.  

 

Članak 9. 

U članku 25., stavku 1., iza riječi „izvršno“ dodaju se riječi „i operativno“. 
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U stavku 2. riječ „jedanaest“ i brojka „(11)“ zamjenjuju se riječju „sedam“ i brojkom „(7)“, te 
se riječ „Potpredsjednike“ zamjenjuje riječju „Potpredsjednika“. 

U stavku 3. riječ „Potpredsjednici“ zamjenjuje se riječju „Potpredsjednik“, oba puta 
pojavljivanja. 

 

Članak 10. 

U članku 26. točki a) riječi „ i razrješava“ te riječi „i dva“ brišu se. Riječ „Potpredsjednici“ 
zamjenjuje se riječju „Potpredsjednik“. 

Iza točke l) interpunkcijska točka zamjenjuje se točka- zarezom i dodaje se točka m) koja 
glasi:  

„ m) donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu službi Hrvatskog glazbenog zavoda te pravilnik 
o radu u kojemu određuje sistematizaciju radnih mjesta i dužnosti zaposlenika.“ 

 

Članak 11. 

U članku 27. stavku 7. brojka „7“ zamjenjuje se brojkom „2“ te se iza riječi „telefonom“ 
dodaje zarez i riječi „elektroničkom poštom“. 

U stavku 2. dodaje se četvrta rečenica koja glasi: „Sjednice Ravnateljstva mogu se održavati i 
putem telefona i / ili putem elektroničke pošte.“ 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 

„(3) Predsjednik Hrvatskog glazbenog zavoda može ovlastiti Potpredsjednika i članove 
Ravnateljstva na obavljanje redovitih poslova Hrvatskog glazbenog zavoda. Potpredsjednik i 
članovi Ravnateljstva dužni su obavljati redovite poslove koje im je Predsjednik povjerio te o 
obavljenom izvješćivati Predsjednika, a na sjednicama Ravnateljstva i ostale članove 
Ravnateljstva.“  

 

Članak 12. 

U prvom članku 29. stavku 1) točki c) riječi: „i supotpisuje financijske isprave“ brišu se. 

Točka d) briše se. 

Točka e postaje nova točka d). 

Članak 13. 

U članku 32. stavak 4. mijenja se i glasi: 

„(4) Nijedno tijelo Hrvatskog glazbenog zavoda nije ovlašteno donijeti odluku o prodaji 
nekretnina koje su u vlasništvu Hrvatskog glazbenog zavoda ili oduku o drugom otuđenju 
nekretnina koje su u vlasništvu Hrvatskog glazbenog zavoda, kao niti o opterećenju tih 
nekretnina osnivanjem založnog prava, fiducijarnim prijenosom vlasništva, služnostima, 
pravom građenja ili pravom stvarnog tereta. 
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Iza članka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase: 
  
„(5) Odluku o kreditnom ili drugom zaduživanju Hrvatskog glazbenog zavoda može donijeti 
samo Skupština, i to na sjednici kojoj prisustvuje tri četvrtine članstva, na pisani zahtjev dvije 
trećine redovitih članova koji se dostavlja Ravnateljstvu 14 dana prije održavanja Skupštine. U 
slučaju kreditnog ili drugog zaduživanja Hrvatskog glazbenog zavoda, nijedno tijelo Skupštine 
nije ovlašteno donijeti odluku o davanju nekretnina koje su u vlasništvu Hrvatskog glazbenog 
zavoda kao osiguranje otplate kredita, ni na koji način. 
 
(6) Arhivska građa i nezamjenjive pokretne stvari koje su u vlasništvu Hrvatskog glazbenog 
zavoda ili koje Hrvatski glazbeni zavod čuva ili pohranjuje po bilo kojoj osnovi, ne smiju se 
otuđiti ni založiti.“ 
 
 
 

Članak 14. 
 
U članku 33. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
 
„(4) Članovi tijela Hrvatskog glazbenog zavoda, voditelji društvenih ansambala te sekcija i 
radnih skupina osnovanih u skladu s člankom 10. ovoga Statuta, mogu ostvariti naknadu za svoj 
rad koju određuje Ravnateljstvo u skladu s poslovima koje obavljaju i financijskim 
mogućnostima Hrvatskog glazbenog zavoda.“ 
 
 
 

Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 15. 
 
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na sagu danom donošenja.  
 
Skupština će na istoj sjednici na kojoj donese ove Izmjene i dopune Statuta obaviti i izbor novog 
Ravnateljstva u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, neposredno nakon 
donošenja ovih Izmjena i dopuna Statuta. 
 
Ravnateljstvo je ovlašteno izraditi pročišćeni tekst Statuta u koji će se uvrstiti ove Izmjene i 
dopune. 
 
 
U Zagrebu, 3. srpnja 2019. 
 
Predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda 
Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković 
 
 

 

 


