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Skupština Hrvatskog glazbenog zavoda, na temelju članka 13. Zakona o udrugama i članka 20. Statuta Hrvatskog
glazbenog zavoda od 23. rujna 2015., izmijenjenog i dopunjenog 3. srpnja 2019. donosi dana 6. srpnja 2020.
godine
IZMJENE I DOPUNE STATUTA Hrvatskog glazbenog zavoda
od 23. rujna 2015., izmijenjenog i dopunjenog 3. srpnja 2019.
U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

Članak 1.

(1) Hrvatski glazbeni zavod ima redovite i počasne članove. Redovitim članom može postati poslovno sposoban
državljanin Republike Hrvatske, kao i stranac, glazbenik ili prijatelj glazbe, koji ispunjava pretpostavke
propisane Pravilnikom o članstvu kojeg donosi Ravnateljstvo, koji pisanim putem zatraži primitak u članstvo
i koji prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članak 2.
U članku 12. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:
2. brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine; ravnateljstvo u siječnju utvrđuje uplatu članarina za proteklu
godinu te pisanim putem ili e-mailom poziva članove na uplatu članarina koje nisu platili za proteklu godinu; ako
ni do kraja veljače pozvani član ne uplati ukupan iznos članarine za proteklu godinu, Ravnateljstvo donosi odluku
o brisanju tog člana iz članstva.
Dodaje se stavak 5. koji glasi:
(5) Član koji je odlukom Ravnateljstva brisan iz članstva zbog neplaćanja članarine može bilo kada ponovo pisanim
putem zatražiti primitak u članstvo, pod uvjetom da plati sve neplaćene članarine koje je bio pozvan platiti te da
ispunjava sve pretpostavke propisane Pravilnikom o članstvu kojeg donosi Ravnateljstvo i koji prihvaća odredbe
ovog Statuta.
Članak 3.
U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:
(2) Redoviti članovi Hrvatskog glazbenog zavoda dužni su svake godine platiti godišnju članarinu. Visinu članarine
određuje Skupština. Skupština određuje i mogućnost uplate godišnje članarine u obrocima tijekom godine.
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