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Na temelju članka 165, stavak2. Zakona o radu (“Narodne novine” br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01.) 
Skupština (u daljnjem tekstu: Sabor) Hrvatska udruga radijskih nakladnika (u daljnjem tekstu: HURIN) na 
sjednici održanoj u 23. studenog 2016. godine, donosi: 

 
 

STATUT 
HRVATSKE UDRUGE RADIJSKIH NAKLADNIKA 

 
I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim se Statutom utvrđuje svrha HURIN-a; unutarnji ustroj; naziv; sjedište; područje djelovanja; znak; tijela; 
ovlaštenja unutar HURIN-a; postupak učlanjivanja i prestanak članstva; način određivanja članarine; način 
donošenja i izmjene Statuta, pravila i drugih općih akata; način stjecanja, raspolaganja i nadzora nad imovinom; 
prestanak rada HURIN-a te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti HURIN-a. 

  
Članak 2. 

HURIN djeluje na području radijskog nakladništva.  
U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa HURIN djeluje na području Republike Hrvatske.  
HURIN je pravna osoba upisana u registar udruga pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i to u 
Knjigu udruga poslodavaca broj 1. pod reg. brojem A3 (reg. br. UP – 37).  
HURIN može, radi ostvarivanja svojih interesa imati Regionalne centre.  

 
Članak 3. 

HURIN je udruga poslodavaca koju čine pravne osobe, odnosno trgovačka društva registriranih radijskih 
nakladnika koji se udružuju na principima dragovoljnosti, ravnopravnosti, solidarnosti, uzajamnosti i javnosti - 
radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka u oblasti informiranja, zajedničkog planiranja i koordiniranja 
razvoja svojih temeljnih djelatnosti, reguliranju odnosa sa Sindikatima, odnosno radi ostvarivanja interesa 
članica. 
 

Članak 4. 
Trgovačka društva, odnosno pravne osobe, iz članka 3. ovog Statuta predstavljaju radijske nakladnike čija je 
djelatnost registrirana na nacionalnoj razini, razini regije, području jedne ili više županija, na području grada, 
dijela grada, šireg područja grada ili više gradova, jedne ili više općina (ili niže razine), a nisu (ustrojbeni) 
dijelovi Hrvatskog radija. 
 

II. NAZIV I SJEDIŠTE, OBLIK I SADRŽAJ PEČATA, ŽIGA I ZNAKA 
 

Članak 5. 
Udruga djeluje pod nazivom: Hrvatska udruga radijskih nakladnika, skraćeni naziv je: Udruga radija, a  kratica je 
HURiN.  
Naziv i skraćeni naziv iz prethodnog stavka HURIN na svojim dokumentima i obilježjima može koristiti i u 
engleskoj inačici kako slijedi: The Croatian Association of Radio publishers, te skraćeni naziv: The Association 
of the Radio.  
Sjedište HURIN-a je u Zagrebu. 

 
Članak 6. 

HURIN u svom poslovanju upotrebljava pečat i žig. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti i isprave te 
financijska dokumentacija HURIN-a. Žig se upotrebljava za administrativno poslovanje, oznaku poštanskih 
pošiljki i sl. 

 
Članak 7. 

Pečat je okruglog oblika: promjera 3,5 cm. Na rubu je ispisan tekst:  Hrvatska udruga radijskih nakladnika 
Zagreb, a u sredini je znak HURiN-a. Žig je četvrtastog oblika, dimenzije 6x2,5 cm. Sadrži naziv i znak HURIN-
a, te adresu i tel/fax brojeve stručne službe HURIN-a. 
Znak HURIN-a je sastavljen od pet međusobno isprepletenih krugova s tim da se unutar najvećeg nalaze četiri 
manja. Drugi krug po veličini dotiče s lijeve strane vanjski krug i prolazi središtem tri jednaka - najmanja kruga, 
koji su okomito poredani u obliku olimpijskog znaka i dotiču najveći krug na desnoj strani.U praznom polju 
unutar znaka (u sredini) nalazi se kratica HURiN. 
Znak HURIN-a, uz puni ili skraćeni naziv, koristi na službenim dokumentima, na skupovima, putem plakata, 
transparenata, zastavica ili zastava i sl. 
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III. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I SVRHA HURIN-a 

 
Članak 8. 

Ciljevi i svrha djelovanja HURIN-a su: 
1.  Izgradnja sustava radijskog nakladništva u Republici Hrvatskoj. 
2.  Razvoj programskih, tehničkih i drugih rješenja nužnih za razvitak radijskog nakladništva. 
3.  Zajedničko planiranje i koordiniranje razvitka radijskog nakladništva u Republici Hrvatskoj, od najniže 

razine, općine, preko grada i županije do razine države. 
4.  Poticanje međusobne suradnje među članicama HURIN-a. 
5.  Utjecaj na normiranje Zakonskih ili podzakonskih akata koji reguliraju djelatnost radijskog nakladništva. 
6.  Reguliranje odnosa sa strukovnim sindikatom potpisivanjem kolektivnog ugovora. 
7.  Opće poboljšanje uvjeta poslovanja, od gospodarstvenih, do kadrovskih, svojim članicama. 
 

Članak 9. 
Djelatnosti HURIN-a kojima ostvaruje svoje ciljeve i svrhu su: 
1.  Predlaže konkretna rješenja i surađuje u poslovima razvoja radijskog nakladništva od općine, grada i županije 

do razine države. 
2.  Zastupa članove HURIN-a u pitanjima od zajedničkog interesa pred nadležnim organima lokalne uprave i 

samouprave, organima državne uprave, strukovnim Sindikatom i drugim pravnim subjektima, 
3.  Predlaže i surađuje u pripremanju propisa koji reguliraju oblast radijskog nakladništva unutar cjelovitog 

sustava javnog informiranja Republike Hrvatske, 
4.  Organizira, unapređuje, te organizira izobrazbu novinarskih, tehničkih, voditeljskih i drugih kadrova 

potrebitih za radijsko nakladništvo u suradnji s pojedinim članicama, drugim sličnim udrugama i slično - 
putem organiziranja seminara, tečajeva, znanstvenih skupova i sl. 

5.  Organizira savjetovanja, stručne rasprave i seminare o pitanjima od interesa za razvoj i djelovanje radijskog 
nakladništva, 

6.  Predlaže nadležnim Ministarstvima i drugim državnim organima  konkretne izmjene i dopune ili donošenja 
Zakonskih ili podzakonskih akata koji reguliraju područje radijskog nakladništva. 

 
Članak 10. 

Radi izvršavanja svojih ciljeva HURIN surađuje s: 
1. resornim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave u čijoj nadležnosti je radijsko nakladništvo, 
2. Hrvatskim novinarskim društvom, 
3. Hrvatskim radijom i televizijom, 
4. organizacijama strukovnog sindikata, 
5. lokalnom upravom i samoupravom na čijem se području nalazi sjedište članice, 
6. organizacijama za obrazovnu djelatnost, 
7. osnovnom i gospodarskom komorom, 
8. svim drugim zainteresiranim pravnim, političkim i gospodarskim subjektima preko kojih, i u suradnji s 

kojima se realiziraju poslovi iz djelatnosti HURIN-a, 
9. nakladnicima koji nisu članice HURIN-a, 
10. drugim registriranim udruženjima i udrugama iz oblasti radijskog nakladništva  i javnog informiranja, 
11. tvrtkama i drugim organizacijama nakladnika koji se bave informiranjem na jezicima narodnosti. 
 
HURIN se razvija i održava suradnju i sa svim drugim organizacijama, tijelima, te pravnim osobama koje djeluju 
na području razvoja i unapređivanja radijskog nakladništva i informativne djelatnosti. 
 

IV. PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I POTPISIVANJE 
 

Članak 11. 
Predsjednik HURIN-a predstavlja i zastupa HURIN u okviru upisane djelatnosti, te je ovlašteni potpisnik 
HURIN-a.  
Predsjednik HURIN-a ima ovlaštenja postupati u pravnom prometu, te poduzimati pravne radnje u ime i za račun 
HURIN-a sukladno odredbama zakona i ovoga Statuta. 
 

Članak 12. 
Predsjednik HURIN-a zastupa i predstavlja HURIN u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 
državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim udrugama i sličnim asocijacijama. U slučaju 
spriječenosti predsjednika, HURIN mogu zastupati i njegovi zamjenici, u konkretnoj stvari u dogovoru s 
predsjednikom.  
 
 

 
Članak 13. 

Predsjednik HURIN-a može, u okviru svojih ovlaštenja, dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje u 
pravnom prometu. Punomoćnik može zastupati HURIN samo u granicama ovlasti iz punomoći.  
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Sadržaj i trajanje punomoći određuje predsjednik HURIN-a pri njezinom izdavanju. 
O izdavanju punomoći predsjednik HURIN-a je dužan izvijestiti Središnji odbor. O izdavanju punomoći, njenom 
sadržaju i trajanju Predsjednik isti dan obaviještava e-poštom članove Upravnog odbora. 

 
Članak 14. 

Ovlasti u zastupanju i predstavljanju HURIN-a iz članka 11. i 12. ovog Statuta ima i glavni tajnik HURIN-a  
sukladno prethodno dogovorenim s predsjednikom HURIN-a. 

 
V. IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE 

 
Članak 15. 

Imovinu HURIN-a čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva stečena uplatom 
članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, priređivanjem igara na sreću, obavljanjem njezine djelatnosti, 
dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija i fondova, te sredstva stečena na druge 
načine u skladu sa Zakonom. Imovina HURIN-a je nedjeljiva i u tom smislu ne može se prenositi ili dijeliti na 
druge slične ili novonastale udruge. Imovinom raspolaže HURIN pod uvjetima i na način propisan Zakonom, 
drugim propisima i ovim Statutom. 

 
Članak 16. 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti HURIN ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i 
unapređenje djelatnosti HURIN-a, kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni ovim Statutom, a sukladno 
Zakonu, drugim propisima i ovom Statutu. 

 
Članak 17. 

Za svoje obveze HURIN odgovara svojom imovinom, u skladu sa Zakonom. 
 

Članak 18. 
U slučaju prestanka rada HURIN-a imovina se raspoređuje u skladu s odlukom Sabora koji je na istoj sjednici 
odlučio i o prestanku HURIN-a. Odluka Sabora je konačna.  

 
 

VI. UNUTARNJI USTROJ 
Članak 19. 

Središnji odbor osniva Regionalne centre kao svoje ustrojstvene oblike. Regionalni centri, kao ustrojstveni oblici 
HURIN-a, nemaju svojstvo pravne osobe i ne sudjeluju u pravnom prometu. 

 
Članak 20. 

Unutar HURIN-a pojedine članice se mogu interesno povezati i organizirati kao posebni ustrojbeni oblici – 
Zajednice  (kao npr. komercijalne radio-postaje u 100% privatnom vlasništvu; županijske radio postaje, gradske 
radio postaje i sl.). 
Zajednice kao unutrašnje interesne udruženja HURIN-a biraju svoja tijela (predsjednika, zamjenika predsjednika 
) i to na način i po postupku utvrđenim njihovim općim aktom o osnivanju Zajednice.  
Zajednice iz stavka 1. ovog članka ne mogu samostalno nastupati u pravnom prometu.  
Zajednice ne mogu raspolagati pokretnom ili nepokretnom imovinom HURIN-a. 
Stručna služba HURIN-a može obavljati administrativno-financijske i tekuće poslove za potrebe Zajednica. U 
ovom slučaju detalji, odnosno međusobna prava i obveze reguliraju se posebnim ugovorom između Zajednice i 
Stručne službe HURIN-a. 

 
Članak 21. 

Za obavljanje svojih poslova HURIN ima posebnu stručnu službu i zapošljava djelatnike (npr. tajnika, 
računovođu i druge). Odluku o otvaranju i popuni određenog radnog mjesta, kao i o uvjetima koje kandidati 
moraju ispunjavati (izuzev članka 81. stavak 3.) donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika ili glavnog 
tajnika. 

 
VII. UPRAVLJANJE HURIN-om I TIJELA HURIN-a 

 
Članak 22. 

Članovi upravljaju HURIN-om neposredno i preko svojih izabranih predstavnika. 
HURIN ima sljedeća tijela: 

1. Sabor HURIN-a, 
2. Predsjednik HURIN-a, 
3. Zamjenici predsjednika HURIN-a 
4. Dopredsjednici HURIN-a, 
5. Središnji odbor, 
6. Upravni odbor, 
7. Glavni tajnik HURIN –a i 
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8. Stegovni sud. 
 
SABOR HURIN-a 

Članak 23. 
Sabor je najviše tijelo HURIN-a. 
Sabor čine svi članovi HURIN-a. 
Članovi HURIN-a sudjeluju u radu Sabora, kao pravne osobe, putem svojih zakonskih zastupnika ili putem 
opunomoćnika. 
Zakonski zastupnici su zakonom ovlaštene osobe za predstavljanje i zastupanje članova HURIN-a (direktori, ili 
članovi uprava). 
Opunomoćnici se legitimiraju  temeljem pisane punomoći koju im izdaju zakonski zastupnici članova HURIN-a, 
a koja mora sadržavati osnovne podatke o članu HURIN-a i osobi koja je opunomoćena, te podatke o vremenu za 
koje se izdaje punomoć. 
Opunomoćenik iz stavka 5. ovog članka može biti i dokazani vlasnik ili suvlasnik nakladnika, odnosno 
trgovačkog društva difuzne ili nakladničke djelatnosti. 
Opunomoćenik može biti i djelatnik kod nakladnika koji mu daje punomoć, ako nije u sukobu interesa.  

 
Članak 24. 

Sabor HURIN-a: 
1. donosi Statut, te njegove izmjene i dopune, 
2. bira i razrješava predsjednika HURIN-a, 
3. bira i razrješava zamjenike predsjednika HURIN-a, 
4. bira i razrješava Stegovni sud HURIN-a, 
5. utvrđuje uvjete za prijam u članstvo HURIN-a, 
6. odlučuje o statusnim promjenama, ustroju i prestanku rada HURIN-a (o prestanku rada HURIN-a Sabor 

HURIN-a odlučuje dvotrećinskom većinom članova HURIN-a), 
7. donosi konačnu odluku o prestanku članstva u HURIN-u (u žalbenom postupku), 
8. donosi plan rada za jednogodišnje razdoblje, 
9. daje prethodnu suglasnost na potpisivanje predloženog kolektivnog ugovora sa strukovnim Sindikatom, 
10. utvrđuje ime HURIN-a, 
11. razmatra i predlaže planove za izgradnju sustava radio difuzije u Hrvatskoj, te zauzima stavove i 

surađuje u izradi planova korištenja frekvencija i snaga odašiljača za radio difuziju, 
12. vodi brigu o unapređenju tehničke osnove rada radio-postaja u Hrvatskoj, 
13. vodi brigu o unapređenju društvene funkcije radio difuzije, 
14. predlaže i zauzima stavove u izradi programskih, tehničkih i kadrovskih normativa za radio difuziju, 
15. surađuje i daje svoje prijedloge (neposredno ili putem tijela HURIN-a) u pripremanju propisa iz oblasti 

radio difuzije, posebice u pogledu položaja i funkcije radio difuzije u  jedinstvenom radio difuznom 
sustavu, 

16. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom, drugim općim aktima HURIN-a i Zakonom. 
 

Članak 25. 
U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Sabora HURIN-a, ime i prezime zapisničara, te način i 
rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama. 
Zapisniku treba priložiti popis sudionika Sabora HURIN-a i poziv o sazivanju Sabora HURIN-a. Zapisnik 
potpisuju zapisničar i predsjednik HURIN-a. Evidencijski listići (obrasci) zastupnika i punomoći nazočnih na 
Saboru čine popis sudionika tog Sabora. 
 

Članak 26. 
Na Saboru HURIN-a predsjednik HURIN-a dužan je svakome članu dati na njegov zahtjev obavještenja o 
poslovima HURIN-a, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Predsjednik HURIN-a 
može uskratiti davanje obavijesti ako bi time Predsjednik HURIN-a učinio neku kažnjivu radnju.  
Ako je nekome članu HURIN-a zbog njegovog svojstva člana HURIN-a dana obavijest izvan Sabora HURIN-a, 
ona se na Saboru HURIN-a mora dati svakome članu HURIN-a na njegov zahtjev, pa i onda kada nije potrebna 
za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. 
Ako je članu HURIN-a uskraćena obavijest, on može tražiti da se njegovo pitanje i razlog zbog kojega mu je bio 
uskraćen odgovor navedu u zapisniku o radu Sabora HURIN-a. 

 
Članak 27. 

Za valjano donošenje odluka i rad Sabora HURIN-a potrebna je nazočnost, odnosno zastupljenost više od 
polovine članova HURIN-a (kvorum). 
Ako iz bilo kog razloga Saboru HURIN-a nije prisutan kvorum tada se početak sjednice Sabora HURIN-a odgađa 
za 1/2 sata. Trećina od ukupnog broja članica HURIN-a nazočnih na toj odgođenoj sjednici čine kvorum Sabora 
HURIN-a koji može pravovaljano odlučivati. 
Na Saboru HURIN-a odluke se donose većinom glasova nazočnih na toj sjednici. 
Svi članovi HURIN-a imaju po jedan glas na Saboru HURIN-a. 
Na Saboru HURIN-a glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih 
listića. 
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Sabor HURIN-a odlučuje o kojim se pitanjima glasuje tajno izuzev članka 31. stavak 1. ovog Statuta. 
 

Članak 28. 
Na Saboru HURIN-a mora se sastaviti popis svih prisutnih zastupnika ili predstavnika članova uz navođenje 
imena, prezimena i funkcije. Ovaj popis vrši se prikupljanjem ovjerenih evidencijskih listića i punomoći 
(obrazaca). Evidencijske listiće i punomoći prikuplja član Stegovnog suda te o kvorumu izvješćuje predsjednika. 
Glavni tajnik može pomagati u prikupljaju evidencijskih listića i punomoći. 
Svaka odluka Sabora HURIN-a mora se navesti u zapisniku kojega sastavlja glavni tajnik HURIN-a. 
Sabor HURIN-a, kao i sjednice drugih tijela HURIN-a, mogu se snimati. U tom slučaju tonski zapis se čuva, a u 
pisanoj formi se čine samo odluke i zaključci. 

 
Članak 29. 

Sabor HURIN-a saziva predsjednik HURIN-a, najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi 
HURIN-a. Što su interesi HURIN-a procjenjuje sazivatelj sjednice pojedinog tijela HURIN-a. 
Izvanredni Sabor HURIN-a mora sazvati predsjednik HURIN-a ako to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna 
polovina članova HURIN-a. 
Sabor HURIN-a mora se sazvati najzad pet dana prije dana njegova održavanja. Na istovjetan način se sazivaju i 
druga tijela HURIN-a. 

 
Članak 30. 

Sazivanje Sabora HURIN-a obavlja se  pozivima - preporučenom poštom ili e-mailom. 
Odluka o sazivanju Sabora HURIN-a mora sadržavati naziv i sjedište HURIN-a, vrijeme i mjesto održavanja 
Sabora HURIN-a i dnevni red. 
 
PREDSJEDNIK HURIN-a  

 
Članak 31. 

Predsjednik HURIN-a bira se tajnim glasovanjem odlukom većine nazočnih na Saboru, na vrijeme od četiri 
godine i mogućnošću opetovanog reizbora. Kandidati za predsjednika svoj program rada moraju dostaviti svim 
članicama najmanje 15 dana prije održavanja Izbornog Sabora te ga osobno predstavljaju na Izbornom Saboru.   
Za predsjednika HURIN-a može biti izabrana osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i zakonski je 
predstavnik pravne osobe članice HURIN-a. 
Predsjednik HURIN-a: 

1. saziva Sabor HURIN-a, 
2. otvara Sabor HURIN-a, 
3. utvrđuje pravovaljanost sazivanja Sabora HURIN-a, 
4. ispituje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje članova, 
5. potpisuje popis sudionika, 
6. potpisuje kolektivni ugovor sa strukovnim Sindikatom (osim u slučaju iz članka 63. stavak 2. ovog 

Statuta), 
7. predsjedava sjednicama tijela HURIN-a (osim sjednica Stegovnog suda i komisijama imenovanim za 

pojedine slučajeve), te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda a u skladu s 
Poslovnikom o radu Sabora, 

8. prije početka sjednice utvrđuje kvorum, za sabor HURIN-a a prema izvješću člana Stegovnog suda koji 
je prikupljao evidencijske listiće i punomoć 

9. utvrđuje rezultate glasovanja, osim kod izbora predsjednika i zamjenika predsjednika  
10. skrbi o održavanju reda, 
11. predstavlja i zastupa HURIN prema trećim osobama, 
12. odgovara za zakonitost rada HURIN-a za nadležnosti utvrđene ovim Statutom ili drugim aktom 

HURIN-a  
13. potpisuje odluke tijela HURIN-a u skladu sa Statutom, 
14. predlaže Saboru godišnji program rada, 
15. podnosi Saboru izvješće o svom radu za jednogodišnje razdoblje, a po isteku mandata za 

četverogodišnje razdoblje, 
16. osigurava uvjete za rad Sabora, 
17. obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom. 

 
 
 

Članak 32. 
Pravo predlaganja kandidata za predsjednika HURIN-a imaju svi članovi HURIN-a, s tim da kandidata (ili 
kandidate) u pismenoj formi mora istaći najmanje jedna četvrtina članova HURIN-a. 
 Zakonski zastupnik ili opunomoćenik može svojim potpisom poduprijeti više kandidatura za predsjednika 
Hurina-a i njegove zamjenike. 
Glasuje se za listu kandidata. Nositelj liste je kandidat  za predsjednika i prvorangirani je na listi. Drugorangirani 
sa liste je prvi zamjenik predsjednika HURIN-a, a treće rangirani je drugi zamjenik predsjednika HURIN-a. 
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Članak 33. 
Sabor HURIN-a može razriješiti predsjednika HURIN-a i prije isteka vremena za koje je izabran, kada za to 
postoji važan razlog. 
Važnim razlogom osobito se smatra: 

1. gruba povreda dužnosti, 
2. nesposobnost za uredno obavljanje poslova HURIN-a, 
3. nepostupanje po propisima i općim aktima HURIN-a, odnosno neosnovano neizvršavanje odluka 

Sabora HURIN-a ili postupanje protivno njima, ili postupanje protivno odlukama drugih tijela HURIN-
a, te 

4. nanošenje štete ili narušavanje ugleda HURIN-a. 
 

Glavni tajnik HURIN-a sazvat će izvanrednu sjednicu Sabora na pisani zahtjev najmanje ½ članica HURIN-a 
koja je ustvrdila da postoji važan razlog.  
Predsjedniku HURIN-a prestaje mandat nakon što Sabor HURIN-a na sjednici iz prethodnog stavka većinom 
glasova nazočnih utvrdi da je postojao važan razlog. 
 U slučaju razrješenja sukladno stavku 1.- 3. ovog članka na istoj sjednici Sabora može se izabrati novi 
predsjednik sukladno odredbi članka 32. ovog Statuta. U suprotnom glavni tajnik mora organizirati izvanredni 
Izborni Sabor u roku od 30 dana. 

 
 
PREDSJEDNICI REGIONALNIH CENTARA (DOPREDSJEDNICI) HURIN-a 

 
Članak 34. 

Regionalnim centrom HURIN-a rukovodi predsjednik HURIN-ove Regije izabran od članica HURIN-a s 
područja te regije. Predsjednici HURIN-ovih Regija su ujedno i dopredsjednici HURIN-a.  
Predsjednici Regija (dopredsjednici) HURIN-a, na mandat od 4 godine, iz stavka 1. ovog članka, postaju 
kandidati koji su na regionalnim izborima dobili najviše glasova članica HURIN-a s područja određene regije.  
Predsjednici regionalnih centara mogu imati zamjenike koji se biraju na način i po postupku kao i predsjednici 
Regionalnih centara. 

 
Članak 35. 

Mandat predsjednika Regije (dopredsjednika) HURIN-a traje četiri godine. Ista osoba može više puta biti 
izabrana za predsjednika i zamjenika predsjednika Regije. 
 

Članak 36. 
Zbog važnog razloga članice HURIN-a određene Regije mogu razriješiti predsjednika Regionalnog centra ili 
njegove zamjenike.  
Važnim razlogom osobito se smatra: 

1. gruba povreda dužnosti, 
2. nesposobnost za uredno obavljanje poslova HURIN-a, 
3. nepostupanje po propisima i općim aktima HURIN-a, odnosno neosnovano neizvršavanje odluka 

Sabora HURIN-a ili drugih tijela HURIN-a ili postupanje protivno njima, te 
4. nanošenje štete ili narušavanje ugleda HURIN-u. 

 
Predsjednik HURIN-a sazvat će sjednicu Regionalnog centra na osobnu inicijativu ili na pisani zahtjev najmanje 
½ članica tog Regionalnog centra koji su ustvrdili da postoji „važan razlog“ za smjenu predsjednika i/ili 
zamjenika predsjednika tog Regionalnog centra. 

 
U slučajevima razrješenja iz stavka 1. ovog članka na istoj sjednici i pod istom točkom dnevnog reda mora se 
izabrati novi predsjednik Regije i/ili njegovi zamjenici. Njihov mandat traje do isteka mandata razriješenih. 

 
SREDIŠNJI ODBOR HURIN-a 

Članak 37. 
Središnji odbor je najviši izabrani i izvršni organ Sabora HURIN-a koji koordinira rad svih tijela HURIN-a, te 
odlučuje o pitanjima koja su mu dana u nadležnost ovim Statutom i drugim općim aktima HURIN-a. 

 
Članak 38. 

Središnji odbora čine: predsjednik HURIN-a i zamjenici predsjednika HURIN-a, predsjednici Regionalnih 
centara, predsjednici Zajednica, zastupnici nakladnika na nacionalnoj razini. 
Središnji odbor odlučuje većinom glasova prisutnih na sjednici kojih za pravovaljano odlučivanje mora nazočiti 
više od polovice. 
Mandat članova Središnjeg odbora traje 4 godine s mogućnošću opetovanog reizbora. 
 

Članak 39. 
Središnji odbor  nadležan je da: 

1. utvrđuje prijedlog Statuta ili njegovih izmjena i dopuna, 
2. donosi druge opće i pojedinačne akte HURIN-a, osim Poslovnika o radu Sabora, 
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3. prihvaća zaključni račun HURIN-a 
4. priprema materijale za sjednice Sabora, 
5. utvrđuje visinu članarine, 
6. provodi i osigurava provedbu odluka Sabora HURIN-a, 
7. donosi konačnu odluku o pravima iz radnog odnosa radnika Stručne službe HURIN-a, 
8. odlučuje o prestanku članstva u HURIN-u  
9. izrađuje prijedlog kolektivnog ugovora ili daje svoje mišljenje Saboru HURIN-a na predloženi 

kolektivni ugovor, 
10. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom, drugim općim aktima HURIN-a i Zakonom. 

 
Članak 40. 

Sjednice Središnjeg odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta u vremenskom razdoblju od godine 
dana.  
Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik HURIN-a, a u njegovoj nenazočnosti zamjenik predsjednika kojeg 
odredi predsjednik HURIN-a. 
 
 
UPRAVNI ODBOR 

Članak 41. 
Upravni odbor je uže operativno tijelo HURIN-a.  
Upravni odbor čine: predsjednik i zamjenici predsjednika HURIN-a,  jedan predstavnik predsjednika Regionalnih 
centara i jedan predstavnik nacionalnih nakladnika. 
Sjednice Upravni odbora saziva predsjednik HURIN-a  (po potrebi i prosudbi), a između sjednica Središnjeg 
odbora. 
Predsjednik mora, u roku od 15 dana, sazvati Upravni odbor na pisani prijedlog nadpolovične većine članova 
Upravnog odbora. Pisani prijedlog za sazivanje sjednice Upravnog  odbora mora sadržavati i prijedlog dnevnog 
reda. 
Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih na sjednici kojih mora biti najmanje“3“. 
 
     Članak 42. 
 
Upravni odbor je nadležan da: 

1 donosi onosi financijski plan HURIN-a,  
2. 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, 
3. utvrđuje vrstu i opseg za obavljanje uslužno-gospodarstvenih, odnosno komercijalnih djelatnosti 

HURIN-a, a u skladu sa Zakonom, 
4. odlučuje o materijalnim sredstvima HURIN-a i njegove Stručne službe, 
5. donosi opće akte HURIN-a koji reguliraju prava i obveze zaposlenih u Stručnoj službi HURIN-a, 
6. osniva stalna i povremena povjerenstva i druge pomoćne organe i utvrđuje njihove zadaće, 
7. imenuje glavnog tajnika HURIN-a na mandat od 4 godine, te ga nakon imenovanja može kooptirati u 

Upravni odbor, 
8. verificira pristup u članstvo HURIN-a, 
9. odlučuje o promjeni adrese središta HURIN-a, 
10. određuje glasnogovornika HURIN-a, 
11. donosi odluku o eventualnoj profesionalizaciji pojedinih funkcija ili radnog mjesta unutar HURIN-a 
12. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom, drugim općim aktima HURIN-a i Zakonom. 

 
GLAVNI TAJNIK HURIN-a 

Članak 43. 
Glavni tajnik HURIN-a obavlja poslove utvrđene Zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim 
aktima HURIN-a, a posebice: 

1. organizira i vodi rad i poslovanje Stručne službe HURIN-a, 
2. odgovara za zakonitost rada HURIN-a, 
3. predstavlja i zastupa HURIN-a, sukladno odredbi 14. ovog Statuta 
4. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HURIN-a sukladno odredbama ovog Statuta, 
5. podnosi Središnjem odboru izviješće o rezultatima rada i poslovanja Stručne službe HURIN-a,  
6. provodi odluke Sabora HURIN-a, Središnjeg i Upravnog odbora, te drugih tijela HURIN-a, 
7. osigurava uvjete za rad Sabora i drugih tijela HURIN-a, 
8. na čelu je stručne službe HURIN-a i odlučuje o njezinim poslovima, u smislu dnevne operative  
9. odobrava stručna i službena putovanja, 
10. donosi odluke o izvođenju investicijskih radova, nabavci opreme, osnovnih sredstava ili potrošnog 

materijala, kada pojedinačna vrijednost nabavke ne prelazi iznos od =10.000,00 kn, a iznad tog iznosa 
samo uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, te 

11. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima HURIN-a. 
 
STEGOVNI SUD HURIN-a 
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Članak 44. 
Stegovni sud prati rad i djelovanje tijela HURIN-a, nadzire provođenje odluka tijela HURIN-a, nadzire 
raspolaganje imovinom po završnom računu te ukazuje na nedostatke i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i 
unapređenje djelovanja. 
Poslove izbornog postupka za izbor članova Stegovnog suda, ali i za izbor  predsjednika  i zamjenika 
predsjednika HURIN-a vodi Izborno povjerenstvo od 3 člana imenovano na Izbornom Saboru. 
Primjedbe i prijedloge Stegovnog suda dužno je razmotriti tijelo HURIN-a kojem su upućene, te u zadanom roku 
otkloniti eventualne nedostatke i o izvršenom izvijestiti Stegovni sud. 

 
Članak 45. 

Stegovni sud donosi prvostupanjsku odluku o isključenju iz članstva u HURIN-u u slučajevima iz članka 57. 
stavak 1. ovog Statuta. 
Odluku o isključenju iz prethodnog stavka Stegovni sud donosi samoinicijativno ili na pisani prijedlog Upravnog 
odbora HURIN-a ili na pisani prijedlog najmanje 10 članica HURIN-a. 
Članica HURIN-a o čijem se isključenju radi ima pravo nazočiti sjednici Stegovnog suda na kojoj se donosi 
prvostupanjska odluka.  
Stegovni sud odluke donosi većinom  glasova svojih članova. 

 
Članak 46. 

Stegovni sud ima tri člana (s predsjednikom). Predsjednik Stegovnog suda je onaj koji na izborima za članove 
Stegovnog suda dobije najviše glasova, a zamjenik je drugo rangirana osoba. 
Članove stegovnog suda bira Sabor (tajnim glasovanjem) na mandat od 4 godine, s mogućnošću opetovanog 
izbora. 
 
     Članak 47. 
Imenovani ili izabrani članovi tijela ili komisija HURIN-a obavljaju svoju funkciju do isteka mandata ili opoziva. 
Nakon isteka mandata imenovani članovi tijela HURIN-a obavljaju svoje funkcije do imenovanja novih članova 
ili reizbora. 
 
VIII. ČLANSTVO U HURIN-u 

Članak 48. 
Članovima HURIN-a mogu biti domaće pravne osobe, radijski nakladnici. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 
registrirane za obavljanje radijske djelatnosti te u tom smislu imaju potrebne dozvole i koncesijske ugovore. 
Strana pravna osoba (djelatnosti iz prethodnog stavka) može postati članom HURIN-a pod uvjetima utvrđenim 
odlukom Upravnog odbora.  

 
Članak 49. 

HURIN može imati počasne članove. Počasnim članom može biti domaća i strana pravna osoba koja unapređuje i 
potpomaže HURIN u ostvarivanju njezinih ciljeva. 
Upravni odbor HURIN-a utvrđuje uvjete i postupak za prijem u počasno članstvo. 

 
Članak 50. 

Članstvo u HURIN-u je dragovoljno. Članom se postaje potpisivanjem odgovarajuće pristupnice ili podnošenjem 
pisanog zahtjeva potpisanog od zakonskog zastupnika pravne osobe iz članka 48. ovog Statuta. 
Članstvo se potvrđuje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora o čemu se izdaje odgovarajuća odluka 
(obavijest). 

 
Članak 51. 

Članovi HURIN-a imaju jednak položaj u HURIN-u. 
Članovi HURIN-a plaćaju mjesečnu članarinu, visinu koje utvrđuje Središnji odbor. 

 
Članak 52. 

Rad HURIN-a temelji se na principima osobnog rada i odgovornosti predstvnika svih članica u tijelima HURINa. 
Osobni rad i odgovornost predmijeva rad i odgovornost tijela HURIN-a, odnosno izabranih - ovlaštenih 
predstavnika u njima. 

Članak 53. 
HURIN ne ograničava samostalno ostvarivanje zakonskih i drugih prava svojih članica, u koliko takva postupanja 
nisu suprotna odlukama tijela HURIN-a, interesima i ciljevima HURIN-a ili njenih pojedinih članica, odnosno, 
ako  takva postupanja nisu suprotna odredbama ovog Statuta ili drugih općih akata HURIN-a ili Zakona. 

 
Članak 54. 

Prava članova HURIN-a su: 
1. da sudjeluje u radu HURIN-a i njegovih tijela, 
2. da biraju i budu birani u tijela HURIN-a, 
3. da putem svojih predstavnika u tijelima HURIN-a sudjeluju u odlučivanju o pitanjima od zajedničkog 

ili posebnog interesa, 
4. da se koriste uslugama Stručne službe HURIN-a, 
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5. da u tijelima HURIN-a pokreću razmatranje pitanja za koja su zainteresirani. 
Predstavnik strane pravne osobe, koja je član HURIN-a, može biti član tijela HURIN-a. 

 
Članak 55. 

Dužnosti članova HURIN-a su: 
1. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata HURIN-a, 
2. da putem svojih predstavnika obavljaju poslove koji proizlaze iz njihova sudjelovanja u radu tijela 

HURIN-a, 
3. da sudjeluju i učinkovito rade na ostvarivanju zadataka HURIN-a i realizaciji dogovorenih stavova i 

zaključaka, 
4. da dostavljaju podatke i obavijesti potrebitih za funkcioniranje HURIN-a, 
5. da uredno plaćaju članarinu i ispunjavaju druge obveze prema HURIN-u, utvrđene odlukama tijela 

HURIN-a i općim aktima HURIN-a, 
6. da se u svakom pogledu učinkovito zalažu za realizaciju odluka tijela HURIN-a i dogovorenih stavova i 

zaključaka. 
Članak 56. 

Član HURIN-a može istupiti iz HURIN-a. 
Zahtjev za istupanje iz članstva HURIN-a podnosi se u pisanom obliku. Danom zaprime zahtjeva u HURIN-u, 
prestaje članstvo podnositelja zahtjeva. 
Istupanjem člana iz HURIN-a prestaje njegovo članstvo u HURIN-u i sva prava koja iz toga proizlaze. 
Smatra se da je član HURIN-a istupio iz HURIN-a učlanjenjem u drugu istovjetnu ili sličnu udrugu, kao i onda 
kada sudjeluje u organizaciji takve udruge. 
Član HURIN-a istupio je iz HURIN-a i u slučaju neplaćanja mjesečne članarine tri puta za redom mjesečno, te 
neplaćanjem iste pet mjeseci tijekom kalendarske godine, o čemu konačnu odluku donosi Upravni odbor na 
prijedlog članice (reprogram duga, odgoda ili sl.). 
U slučajevima iz prethodnog stavka Upravni odbor HURIN-a donijeti će konačnu odluku zavisno od slučaja do 
slučaja uvažavajući pisana obrazloženja i navode zbog kojih je neka članica zastala s redovitim plaćanjem 
mjesečne članarine. 

 
Članak 57. 

HURIN može isključiti člana u sljedećim slučajevima: 
1. kada postupa protivno ciljevima i interesima HURIN-a, 
2. kada se ne pridržava odluka i općih akata HURIN-a i njezinih tijela, 
3. kada svojim postupcima narušava načela HURIN-a te  
4. kada svojim postupcima i ponašanjem nanosi štetu HURIN-u i njezinom ugledu ili drugom članu 

HURIN-a. 
Prvostupanjsku odluku o isključenju člana donosi Stegovni sud HURIN-a samoinicijativno ili na prijedlog 
Upravnog odbora HURIN-a ili deset članova HURIN-a. Član HURIN-a koji je predložen za isključenje ima 
pravo sudjelovati na radu Stegovnog suda koji donosi prvostupanjsku odluku o isključenju.  
Pravo žalbe na prvostupanjsku odluku Stegovnog suda o isključenju iz članka 45. Stavak 1. ovog Statuta ima 
iščlanjena članica ali i podnositelji zahtjeva za iščlanjenje iz članka 45. stavak 2. ovog Statuta.“ 
Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Središnjem odboru HURIN-a u roku od 8 dana od zaprime prvostupanjske 
odluke o iščlanjenju.  
Središnji odbor donosi drugostupanjsku odluku o iščlanjenju. Odluka Središnjeg odbora je konačna. 
Od donošenja odluke Stegovnog suda o prestanku članstva, pa do donošenja konačne odluke o istom od strane 
Središnjeg odbora - članstvo u HURIN-u se smatra suspendiranim (s gubitkom prava iz članstva, ali ne i obveza). 

 
Članak 58. 

Članovi HURIN-a koji su dragovoljno istupili ili su isključeni, dužni su izvršiti sve svoje obveze prema HURIN-
u nastale tijekom članstva i to u roku od 30 dana od prestanka članstva. 

 
 
 

Članak 59. 
U radu Sabora i drugih tijela HURIN-a mogu sudjelovati bez prava odlučivanja pozvani gosti. O njihovom 
sudjelovanju u radu Sabor ili drugih tijela HURIN-a se izvješćuje na početku sjednice. 

 
Članak 60. 

Sjednice svih tijela sazivaju se pisanim pozivom ili e-poštom, koji zajedno s predloženim materijalom za raspravu 
mora biti dostavljen svim članovima tijela HURIN-a, koji se saziva, najmanje 5 do 10 dana prije dana održavanja 
sjednice. 

Članak 61. 
Tijela HURIN-a pravovaljano odlučuju ako im prisustvuje više od polovice ukupnog broja članova tog otijela.  
Izuzetak od stavka 1. ovog članka utvrđen je člankom 27. stavak 2, člankom 41. stavak 5. 

Članak 62. 
U slučaju kada pravna osoba - članica HURIN-a, u svom sastavu ima više medija, u Saboru HURIN-a ima samo 
jednog predstavnika, a prema članku 22. ovog Statuta. 
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Članak 63. 

Tijela HURIN-a razrješavaju se dužnosti (vrši se opoziv) jednog, više ili svih članova tih tijela i to na pisani i 
potpisani prijedlog 2/3 članova tijela koje je izvršilo imenovanje, odnosno izbor. 
Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka potrebno je 2/3 većina glasova tog tijela. 
Odluku o načinu i postupku glasovanja tijelo koje vrši opoziv donosi neposredno prije samog glasovanja. 
Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata tijela u koji je biran. 

 
 

ČLANSTVA HURIN-A 
 

Članak 64. 
HURIN se odlukom Sabora može učlaniti u drugu srodnu udrugu ili s drugim srodnim udrugama osnovati Savez 
udruga na nacionalnoj razini. 
Na udrugu iz stavka 1. ovog članka HURIN odlukom Sabora može prenijeti ovlaštenje da ta udruga (više razine) 
sklopi i potpiše kolektivni ugovor sa strukovnim Sindikatom. 
U slučaju iz stavka 2. ovog članka ne isključuje se obveza Sabora HURIN-a o davanju prethodne suglasnosti na 
potpisivanje kolektivnog ugovora sa strukovnim Sindikatom (članak 24., stavak 1. točka 9. ovog Statuta). 

 
Članak 65. 

HURIN, Regionalni centri, Zajednica ili Mreža, mogu se kao ustrojeni oblici HURIN-a, uz predhodnu suglasnost 
Upravnog odbora, udruživati i surađivati s međunarodnim asocijacijama utemeljenim radi promicanja zajedničkih 
prava i interesa. 
 
JAVNOST RADA HURIN-a 

Članak 66. 
Djelovanje HURIN-a je javno. 
HURIN tj. njegova tijela, obavješćuju svoje članstvo o svome radu neposredno ili preko Regionalnih centara. 
Obavješćivanje se vrši dostavljanjem pisama, e-poštom ili objavom na web stranici HURIN-a i to u roku od 8 
dana od dana donošenja odluke. 
 O obavljanju djelatnosti HURIN može obavješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja, izdavanjem 
glasila, izdavanjem kataloga, publikacija, objavljivanjem općih akata na oglasnoj ploči, objavljivanjem 
priopćenja ili istupanjem glasnogovornika HURIN-a., ili objavom na web stranici HURIN-a. 
Za javnost rada odgovoran je predsjednik HURIN-a. 

 
Članak 67. 

Rad Sabora HURIN-a je javan. Javnost se može iznimno isključiti sa sjednice Sabora HURIN-a u sljedećim 
slučajevima: 

1. kada se raspravlja o podacima koji se smatraju poslovnom tajnom HURIN-a, te 
2. kada to odluči većina prisutnih članova HURIN-a na Sjednici Sabora HURIN-a. 

Predsjednik HURIN-a odlučuje koji se to podaci smatraju poslovnom tajnom zu prethodnu suglasnost glavnog 
tajnika i predsjednika Stegovnog suda. 
Predsjednik HURIN-a odlučuje sa kojih sjednica ostalih tijela HURIN-a će se isključiti javnost pod uvjetom iz 
prethodnog stavka. 

 
FINANCIJSKO POSLOVANJE 

Članak 68. 
Financijsko poslovanje HURIN-a obavlja se u skladu sa Zakonom i drugim propisima. 
HURIN vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja 
računovodstva ovakvih organizacija. 

 
 

Članak 69. 
HURIN ostvaruje prihode obavljanjem djelatnosti, iz članarina, potpora, te iz drugih Zakonom dopuštenih izvora 
(npr. darovi, sponzorstva, legati, komercijalnim aktivnostima i sl..). 
Sredstva HURIN-a koriste se samo za namjene za ostvarivanj njezine djelatnosti. 

 
Članak 70. 

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom HURIN može, u skladu sa Zakonom, osnovati 
poduzeće za obavljanje gospodarske ili  druge djelatnosti. 
Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odbor. 

 
Članak 71. 

Za svaku godinu HURIN donosi financijski plan i završni obračun. 
Financijskim planom kojim se planiraju i osiguravaju sredstva za ostvarivanje ciljeva HURIN-a i sredstva 
potrebna za rad Stručne službe HURIN-a - vode se objedinjeno. 
Završni obračun se donosi u Zakonom propisanim rokovima. 
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Po usvajanju od nadležnih tijela HURIN-a, financijski plan i završni obračun se dostavljaju članicama HURIN-a i 
to u roku od 15 dana od dana usvajanja.  
Regionalni centri za ostvarivanje svojih planom utvrđenih ciljeva i zadataka mogu tražiti od Upravnog odbora 
konkretna financijska sredstva za realizaciju istih. 
Za ostvarivanje rečenog iz predhodnog stavka Regionalni centri i sami mogu osigurati sredstva putem sponzora 
ili pokrovitelja, neposredno,  ili osiguravanjem određenih financijskih sredstava koja se za planirane aktivnosti 
čuvaju i koriste sa žiroračuna HURIN-a. 

 
Članak 72. 

Naredbodavatelji za izvršenje financijskog plana su predsjednik i tajnik HURIN-a. 
Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju članak 14., 43. i 81., stavak 1 ovog 
Statuta potpisuje glavni tajnik HURIN-a. 
Financijsku dokumentaciju HURIN-a samostalno mogu potpisivati i predsjednik i glavni tajnik. 

 
OPĆI AKTI HURIN-a 
 

Članak 73. 
HURIN ima sljedeće opće akte: 

1. Statut, 
2. Poslovnik o radu Sabora HURIN-a, 
3. Pravilnik o zaštiti od požara i 
4. druge opće akte HURIN-a čije je  donošenje Zakonska obveza. 

 
Članak 74. 

Opći akti HURIN-a stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Udruge, u koliko samim 
općim aktom nije određen drugi rok. 

 
POSLOVNA TAJNA 
 

Članak 75. 
Poslovnom tajnom smatraju se: 

1. podaci koje predsjednik HURIN-a proglasi poslovnom tajnom (članak 66. stavak 3. i 4. ovog Statuta),  
2. podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći HURIN-u, 
3. mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, 
4. dokumenti koji se odnose na obranu, 
5. plan fizičke i tehničke zaštite, 
6. i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima HURIN-a i 

njezinih članica, a koji su drugim općim aktima utvrđeni kao poslovna tajna. 
 

Članak 76. 
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi članovi (i zaposlenici) HURIN-a, bez 
obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave. 
Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u HURIN-u (ili nakon prestanka radnog odnosa). 

 
Članak 77. 

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima ovlaštenima 
Zakonom, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju. 
Podatke iz isprave iz stavka 1. ovog članka može priopćiti, dostaviti i dati na uvid samo predsjednik HURIN-a i 
osoba koju on ovlasti. 

 
Članak 78. 

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbe predsjednik i glavni tajnik HURIN-a. 
Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja razlog za isključenje iz članstva HURIN-a (a za zaposlenika Stručne 
službe HURIN-a, težu povredu radne obveze). 
 
STRUČNA SLUŽBA HURIN-a 

 
Članak 79. 

Obavljanje stručnih, administrativnih, gospodarsko-financijskih i drugih pomoćnih i svakodnevnih poslova 
povjerava se Stručnoj službi HURIN-a. 

 
Članak 80. 

Djelatnici u Stručnoj službi HURIN-a ostvaruju pravo na sredstva za plaće temeljem općih akata HURIN-a ili 
odluka Upravnog odbora, zakonskih propisa i odgovarajućih kolektivnih ugovora. 

 
Članak 81. 
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Radom stručnih službi HURIN-a u dnevno-operativnom smislu rukovodi glavni tajnik s pravima, ovlastima i 
odgovornostima direktora poduzeća. 
Glavnog tajnika HURIN-a imenuje Upravni odbor na vrijeme od 4 godine, s tim da može biti ponovno imenovan. 
Za tajnika HURIN-a može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu društvenog smijera i najmanje 5 
godina radnog iskustva.  
Za svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru HURIN-a. 

 
Članak 82. 

Glavni tajnik je odgovoran za izvršavanje utvrđenih zadataka Stručne službe prema HURIN-u, odgovoran je za 
zakonitost rada Stručne službe i za izvršenje dijela financijskog plana HURIN-a, a koji se odnosi na Stručnu 
službu, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima HURIN-a i Stručne 
službe. 

Članak 83. 
Prava i obveze radnika u Stručnoj službi HURIN-a uređuju se ovim Statutom i  drugim općim aktima HURIN-a, 
u skladu sa Zakonom i odgovarajućim kolektivnim ugovorom. 

 
Članak 84. 

Broj djelatnika stručne službe u radnom odnosu utvrđuje Upravni odbor HURIN-a na prijedlog glavnog tajnika. 
Vanjske suradnike (honorarce: ugovor o djelu ili autorski ugovor) angažira glavni tajnik po potrebi za pojedine 
poslove od slučaja do slučaja. 

 
Članak 85. 

Ako je glavni tajnik duže vrijeme nenazočan ili je spriječen u obavljanju svoje dužnosti, predsjednik HURIN-a 
može odrediti osobu koja će ga zamjenjivati u tom razdoblju. 

 
ZAŠTITA OKOLIŠA 

Članak 86. 
Članovi HURIN-a imaju pravo i dužnost u sklopu svojih poslova poduzimati mjere zaštite i unapređenja okoliša. 
O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki član je dužan upozoriti predsjednika HURIN-a. 
Član HURIN-a može odbiti izvršenje poslova kojima se nanosi šteta okolišu. 
Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša predstavlja razlog za isključenje iz članstva. 
Sva prava i obveze iz prethodnih stavaka ovoga članka odnose se i na zaposlenike Stručne službe HURIN-a. 
 
OBRANA 

Članak 87. 
HURIN je dužna osigurati uvjete za rad u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike 
Hrvatske, kao i za slučaj izvanrednih okolnosti, sukladno zakonima i drugim propisima. 
 
PRESTANAK HURIN-a 

Članak 88. 
HURIN prestaje odlukom Sabora HURIN-a, te u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o radu. 
Odluku o prestanku HURIN-a Sabor donosi dvotrećinskom većinom danih glasova tom Saboru. 
Odluka o prestanku HURIN-a objavljuje se u “Narodnim novinama”, službenom listu Republike Hrvatske. 

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 89. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom, odnosno činom donošenja. 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta Hrvatske udruge radija i novina donesenog 
08.svibnja 2002. godine sa svojim izmjenama od 05.06. 2004. god., 03.06.2006. god., 09.06.20017. god., 
26.10.2008. god. i 20.11.2010. god. 

 
HURIN je pravni slijednik Hrvatske udruge radija i novina i u tom smislu preuzima (danom stupanja na snagu 
ovog Statuta) sva prava i obveze nad njenom svom imovinom, kao i obveze i prava koja proizlaze iz radnog 
odnosa uposlenika. Isti im i dalje bez izdavanja posebnog rješenja teče prema odluci o zaposlenju, odnosno 
imenovanima do isteka mandata. 

 
Članak 90. 

Izmjene i dopune ovog Statuta ali i pročišćeni tekst, usvojene su na sjednici Sabora 24. 11. 2016 god. i stupaju na 
snagu danom, odnosno činom donošenja.  
Tijela HURIN-a prethodno imenovana ili izabrana obavljaju svoje dužnosti do isteka mandata, a novoustrojena 
tijela moraju se konstituirati u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta.   

 
Članak 91. 

Opći akti HURIN-a donijet će se i uskladiti se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne godine od donošenja 
ovog Statuta. 

Članak 92. 
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Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Sabor HURIN-a. 
Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku kako je i usvojen. 
. 

 
 
 

Za Hrvatsku udrugu radijskih nakladnika – HURiN 
predsjednik 

Robert Veseljak 
 
Ovjera: 

Glavni tajnik  
Željko Matanić 
  
                                                        


