
Na temelju članka 24. stavak 1. Statuta HURiN – a Sabor je na sjednci održanoj 13. lipnja 2017. u 
Zagrebu donio sljedeće: 

 

IZMJENE I DOPUNE  

STATUTA 

HRVATSKE UDURGE RADIJSKIH NAKLADNIKA 

 

Članak 1. 

U članku 12.: 

- stavak 1. u drugoj rečenici iza riječi: „slučaju“ dodaje se riječ „privremene“. Ista rečenica postaje 
stavak 2. 

- dodaje se novi stavak kao stavak 3. koji glasi: 

„U slučaju trajne spriječenosti predsjednika (odlazak u mirovinu, ostavka , smrtni slućaj) zamjenici 
predsjednika ne mogu preuzeti prava i ovlasti predsjednika utvrđene odredbama ovog Statuta.“ 

Članak 2. 

U članku 13. u stavku 3. riječi: „Središnjeg“ i „Upravnoga“ zamjenjuju se rječju: „Izvršnog“ u 
odgovarajućem padežu. 

Članak 3. 

U članku 21. u drugoj rečenici riječ: „Upravni“ zamjenjuje se rječju „Izvršni“ 

 

Članak 4. 

U članku 22. stavak 1.: 

- u točki 5. riječ: „Središnji“ zamjenjuje se rječju „Izvršni“ 

- u točki 6. brišu se riječi: „Upravni odbor“  

- dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7. 

- dodaje se nova točka 8. koja glasi: „Nadzorni odbor. 

Članak 5. 

U članku 29.  

- u stavku 2. briše se točka i dodaje dio rečenice koji glasi:  



„ i to u roku od 30 dana od zaprime zahtjeva za izvanrednim Saborom u sjedištu HURiN-a.“ 

- dodaje se novi stavak kao stavak 3. koji glasi: 

„U slučaju da Predsjednik HURiN-a ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, Izvanredni Sabor 
mora sazvati Glavni Tajnik u istom roku.“ 

- dosadašnji stavak 3. postaje članak 4.  

Članak 6. 

U članku 31. :  

- u stavku 1. broj „15“ zamjenjuje se brojem „5“, a na kraju rečenice umjesto točke dolazi zarez i 
dodaje se novi dio rečenice koji glasi:  

„a u slučaju izvanrednog izbornog Sabora, kandidatura za predsjednika  i program rada može se 
podnijeti i na toj sjednici Sabora.“ 

Članak 7. 

U članku 32. a u stavku 1. briše se dio rečenice iza zareza, a umjesto zareza stavlja se točka. 

Članak 8. 

U članku 33. 

- U stavku 3. briše se točka i dodaje novi dio rečenice koji glasi: 

„i to u roku od 30 dana od dana zaprime zahtjeva.“ 

- Iza stavka 3 dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„Ukoliko je Glavni tajnik spriječen (bolest, bolovanje...) i nije na radnom mjestu, Izvanrednu sjednicu 
Sabora tada u istom roku saziva predsjednik Nadzornog odbora.“ 

- Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6. 

Članak 9.  

U članku 35. dodaje se novi stavak kao stavak 2. koji glasi: 

„Nakon isteka mandata predsjednika RC predsjednik HURiN-a organizira i saziva po RC-ima sastanke 
za Izbor novih (reizbor) predsjednika (zamjenika) Regionalnih centara.“ 

Članak 10. 

U članku 37. riječ: „Središnji“ se zamjenjuje rječju: „Izvršni“, a riječ „Izvršni organ“ riječima „Izvršno 
tijelo“. 

Članak 11. 

U članku 38.: 



- u stavku 1. riječ: „Središnji se zamjenjuje rječju „Izvršni“. 

- iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

„Za valjano donošenje odluka i rada Izvršnog odbora potrebna je nazočnost, odnosno zastupljenost 
više od polovine članova Izvršnog odbora. Ako iz bilo kog razloga nije prisutan kvorum tada se 
početak sjednice Izvršnog odbora odgađa za 1/2 sata. Trečina od ukupnog broja članova Izvršnog 
odbora nazočnih na toj odgođenoj sjednici čine kvorum Izvršnog odbora koji može pravovaljano 
odlučivati.“ 

- stavak 2. i 3. postaju stavci 4. i 5. 

- u stavku 4. riječ „Središnji“ se zamjenjuje rječju „Izvršni“ a iza riječi: „sjednici“ se stavlja točka a 
preostali dio rečenice iza riječi „sjednica“ se briše. 

- u stavku 5. riječ: „Središnji“ se zamjenjuje rječju „Izvršni“. 

Članak 12. 

U članku 39. stavak 1.: 

- riječ „Središnji“ se zamjenjuje rječju „Izvršni“  

- točka 10. se briše  

- dodaju se nove točke 10. – 21. koje glase: 

10. donosi onosi financijski plan HURiN-a, (točka 10) 
11. odlučuje o plaćama zaposlenika HURiN-a te o dnevnim i putnim troškovima 
    za imenovane i izabrane funkcionere HURiN-a, odnosno za službene osobe  
    koje obavljaju poslove za potrebe HURiN-a, 
12. utvrđuje vrstu i opseg za obavljanje uslužno-gospodarstvenih, odnosno  
    komercijalnih djelatnosti HURiN-a, a u skladu sa Zakonom, 
13. odlučuje o materijalnim sredstvima HURiN-a i njegove Stručne službe,  
14. donosi opće akte HURiN-a koji reguliraju prava i obveze zaposlenih u 
    Stručnoj službi HURiN-a,  
15. osniva stalna i povremena povjerenstva i druge pomoćna tijela i utvrđuje njihove zadaće  
16. imenuje glavnog tajnika HURiN-a na mandat od 4 godine,   
17. verificira pristup u članstvo HURiN-a,  
18.  odlučuje o promjeni adrese središta HURiN-a,  
19. određuje glasnogovornika HURiN-a,  
20. donosi odluku o eventualnoj profesionalizaciji pojedinih funkcija ili radnog 
     mjesta unutar HURiN-a  
21. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom, drugim općim aktima 
    HURiN-a i Zakonom.  
 

Članak 13. 

Glava naslovljena kao: „UPRAVNI ODBOR“ zamjenjuje se riječima: „NADZORNI ODBOR“. 

Članak 14. 



Članak 41. se briše i zamjenjuje novim člankom 41. koji glasi: 

„Nadzorni odbor - tijelo koje se satoji od 3 člana. Predsjednik i dva člana 
Član Nadzornog odnora ne može biti član još nekog tijela HURiN-a 
Članove Nadzornog odbora bira  Sabor, kao listu, tajnim glasovanjem ,madnat  traje 4 godine 
Predsjenik Nadzornog odbora (ili član kojeg on ovlasti) može sudjelovati na sjednicama Izvršnog 
odbora bez prava odlučivanja.“ 

Članak 15. 

Članak 42. se bruše i zamjenjuje novim člankom 42. koji glasi: 

Nadzorni odbor nadležan je da : 
prati rad i djelovanje svih tijela HURiN-a koja su izabrana na Saboru i koja HURiN prema svom Statutu 
ima: 
- nadzire provođenje odluka tijela HURiN-a,  
- nadzire financijsko poslovanje HURiN-a  
- nadzire raspolaganje imovinom po završnom računu,  
- nadzire rad Stućne službe HURiN-a, po potrebi tromjesećno   
- ukazuje na nedostatke i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unapređenje 
  djelovanja. 
Tijela HURiN-a od kojih Nadzorni odbor zatraži  dostavu ili na uvid određenu dokumentaciju sukladno 
prethodnom stavku dužna su postupiti prema pisanom zahtjevu Nadzornog odbora  
Primjedbe i prijedloge Nadzornog odbora dužno je razmotriti tijelo HURiN-a kojem su upućene, te u 
zadanom roku otkloniti eventualne nedostatke i o izvršenom izvijestiti Nadzorni odbor. 
 

Članak 16. 

U članku 43. stavak 1. 

- u točkama 5. i 6. i 10. riječ: „Središnjeg“ se zamjenjuje rječju: „Izvršnog“ u odgovarajućem padežu  

- u točci 10. broj: „10.000,00“ zamjenjuje se brojem „5.000,00“. 

Članak 17. 

Članak 44. se briše, a članci 45. do 49. postaju članci 44. – 48. 

Članak 18. 

U člancima 44., 47. i 48. riječ „Upravnog“ zamjenjuje se riječju: „Izvršnog“ u odgovarajućem padežu. 

Članak 19.  

Iza članka 48. dodaje se novi članak 49. koji glasi: 

HURiN može imati i pridružene članove . Pridruženim članom članica  postaje onog trenutka kada ima 
ukupno četiri (4) neplačenih mjesečnih rata članarine. 

Pridruženi član nema pravo glasa u tijelima HURiN-a dok ne podmiri članske obveze. 

 



 

Članak 20. 

U članku 50.  

- u stavku 1. broj „48“ zamjenjuje se brojem: „47“. 

- u stavku 2. riječ: „Upravnog“ zamjenjuje se riječju: „Izvršnog“. 

Članak 21. 

U članku 51. u stavku 2. riječ: „Središnji“ zamjenjuje se riječju „Izvršni“. 

Članak 22. 

U članku 56. 

- u stavku 4. dio rečenice koji glasi: „mjesečne članarine tri puta za redom mjesečno  , te neplaćanjem 
iste pet mjeseci tijekom kalendarske godine“ zamjenjuje se riječima: „ ukupno šest (6) mjesečnih 
članarina.“ 

- u stavku 5. riječi: „Upravni“ zamjenjuje se riječju: „Izvršni“.  

Članak 23. 

U članku 57. 

- stavak 2. riječ: „Upravnog“ se zamjenjuje rječju „Izvršnog“  

- u stavku 4. brojevi: „45“ se zamjenjuju brojevima „44“ 

- u stavcima 6. i 7. riječ: „Središnji“ se zamjenjuje riječju „Izvršni“ u odgovarajućem padežu.  

- u stavku 7. na kraju rečenice brišu se riječi: „ali ne i obveza“. 

Članak 24. 

U članku 61. stavak 2. riječi: „člankom 41. stavak 5.“ zamjenjuju se riječima „člankom 38. stavak 2. i 
3.“ 

Članak 25. 

U članku 62. riječ „Saboru“ se zamjenjuje riječima: „u tijelima“ a iza riječi „ima“ dodaju se riječi: 
„pravo na“. 

Članak 26. 

U članku 63.: 

- u stavku 1. broj „2/3“ zamjenjuje se brojem „1/2“ 

- u stavku 2. broj „2/3“ zamjenjuje se riječima: „više od ½ većine“ 



 

Članak 27. 

U članku 65. riječ: „Upravnog“ zamjenjuje se riječju „Izvršnog“. 

Članak 28. 

U člancima 70., 80. i 81. riječ „Upravnog“ zamjenjuje se riječju: „Izvršnog“ u odgovarajućem padežu. 

Članak 29. 

U članku 89. u stavku 1. na kraju rečenice iza riječi: „god“ dodaje se datum: „23.11.2016.“ 

Članak 30. 

U članku 90- u stavku 1.: 

- riječ „ ali i pročišćeni tekst“ se brišu. 

- datum: „24.11.2016.“ se zamjenjuje datumom: 13.06.2017.“ 

 

  Ovjera:                                                                                                                                    Za Hrvatsku udrugu 
  Glavni tajnik radijskih nakladnika – HURiN 
  Željko Matanić predsjednik 

Željko Švenda 
 


