
 

 

HHRRVVAATTSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  GGLLAAZZBBEENNIIHH  II  PPLLEESSNNIIHH  PPEEDDAAGGOOGGAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S  T  A  T  U  T 
 
 

HRVATSKOG DRUŠTVA GLAZBENIH I PLESNIH PEDAGOGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, 2015.godine 
 



 2 

Temeljem  članka 13. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/2014) Skupština 

Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, na sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine, 
donijela je 

 
 

S  T  A  T  U  T 
HRVATSKOG DRUŠTVA GLAZBENIH I PLESNIH PEDAGOGA 

 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga (u daljnjem tekstu - Društvo) udruga je 

osnovana s ciljem okupljanja stručnih djelatnika s područja glazbenoga i plesnog odgoja i 
obrazovanja, njihovoga stručnog usavršavanja i promidžbe znanstvene spoznaje i prakse 
glazbene i plesne pedagogije. 
 Statutom Društva (u daljnjem tekstu - Statut) uređuju se sva pitanja važna za djelovanje 
Udruge sukladno čl.13  stavak 3 Zakona o udrugama. 
 

Članak 2. 
Puni naziv Društva glasi: HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEDAGOGA. 

Skraćeni nazvi Društva glasi: HDGPP.  
Društvo ima znak u obliku note, unutar koje se nalazi napis HDGPP, a u donjem dijelu dio 

hrvatskoga grba. 
Društvo ima okrugli pečat, promjera 27 mm, s natpisom: HRVATSKO DRUŠTVO 

GLAZBENIH I PLESNIH PEDAGOGA ZAGREB, a unutar kružnog teksta nalazi se kratica 
Društva: HDGPP.  

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ilica 219 a. 
 

Članak 3. 
Društvo ostvaruje svoju djelatnost na području Republike Hrvatske. 
 

Članak 4. 
Društvo je osnovano 1950. godine. Dana 10.srpnja 1963. godine sve glazbene škole s 

područja SR Hrvatske dobrovoljno su pristupile u zajednicu te rješenjem Sekretarijata br.02-
5392/1 od 16.prosinca 1963.godine je pravno ozakonjeno djelovanje Društva.  

Upisano je 3. veljače 1998. godine pod registarskim brojem udruge 00000183 u Registar 
udruga Republike Hrvatske, Rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: UP/I-
230-02/98-01/242, URBROJ: 515-02-02-98-2, te 02.09.2009. izvršen upis u RNO sa RNO 
brojem 0085375, Matičnim brojem 03243265 i OIB:97475640707. 

Članak 5. 
Društvo ima svojstvo pravne osobe i upisano je u registar udruga pri Gradskom uredu za 

opću upravu.  
 

Članak 6. 
Društvo se može učlaniti u međunarodne udruge u skladu sa Zakonom o udrugama. 
Odluku o udruživanju donosi Skupština. 

 
Članak 7. 

Djelovanje Društva je javno. 
Javnost rada Društva ostvaruje se dostupnošću svih materijala, o kojima se raspravlja i 

odlučuje na sjednicama Skupštine i njenih tijela, članovima Društva i svim zainteresiranima za 
njegovo djelovanje. 
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Izvješćivanje javnosti obavlja se pravodobno i istinito putem sredstava javnog 
izvješćivanja, u stručnim časopisima i na drugi odgovarajući način, izdavanjem vlastitih 
publikacija i sl. 
 

Članak 8. 
Društvo zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik Društva. 

 
Članak 9. 

U ostvarivanju djelatnosti Društva, utvrđene ovim Statutom, Društvo surađuje naročito s 
osnovnim, srednjim  i visokim umjetničkim školama, općeobrazovnim školama, Ministarstvom 
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencijama iz područja odgoja i 
obrazovanja, te drugim ustanovama i udrugama koje se bave znanstvenim radom na području 
glazbenoga i plesnog školstva, odnosno glazbene i plesne djelatnosti. 
 
 
 

II. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOST DRUŠTVA 

Članak 10. 
Udruga je neprofitna organizacija koja se ne osniva u svrhu stjecanja dobiti i ne obavlja 

gospodarsku djelatnost. 
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području: obrazovanje, znanost i istraživanje, te 

kulture i umjetnosti. 
 
Udruga svoje ciljeve iz članka 1. Statuta ostvaruje obavljanjem slijedećih djelatnosti: 
 
- okuplja glazbene i plesne pedagoge s područja Republike Hrvatske, njeguje glazbene i 

plesne sposobnosti i potiče zanimanja mladeži za aktivnim muziciranjem i plesom, te vodi brigu 
o dostojnom vrednovanju ove djelatnosti od strane društva; 

- brine o unapređivanju i poboljšanju stručnog znanja i stalnog usavršavanja svojih članova 
putem odgovarajućih rasprava, susreta, savjetovanja, natjecanja, javnih tribina, oglednih 
predavanja, javnih nastupa, seminara - Centar izvrsnosti, sudjeluje u organizaciji kongresa, 
objavljivanjem stručno-znanstvenih publikacija i drugih oblika stručnog usavršavanja; 

- njeguje i ostvaruje suradnju sa sličnim i srodnim glazbenim i plesnim organizacijama u 
Republici Hrvatskoj i inozemstvu radi razmjene stečenih iskustava i prikaza dostignuća 
glazbenoga i plesnog školstva, umjetnosti i kulture Republike Hrvatske  i drugih oblika utvrđenih 
programom rada; 

- surađuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u 
ostvarivanju programskih zadataka radi što uspješnijeg pripremanja i unapređivanja nastavnih 
planova i programa glazbenoga i plesnog školstva za sve uzraste polaznika općeobrazovnih i 
umjetničkih škola, pisanja i recenzija udžbenika i druge stručne literature za to područje, te što 
uspješnijeg podizanja glazbene i plesne kulture mladeži i svih građana; 

- surađuje s organizacijama koje okupljaju glazbenu mladež; 
- potiće svoje članice na suradnju u stručnim, pedagoškim i drugim obrazovnim 

ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; 
- organizira izdavačku djelatnost notnih zapisa i partitura iz područja glazbene i plesne 

pedagogije, umjetnosti i kulture, priprema izložbe učila i drugih pomagala u nastavi glazbe, te 
potiće članice i druge odgojno-obrazovne djelatnike koji se bave glazbenim i plesnim 
obrazovanjem na ostvarivanje inovacija i drugog stvaralačkog rada;  

- organizira rasprave i daje primjedbe, prijedloge i sugestije u svezi s pripremanjem i 
donošenjem zakona i drugih propisa kojima se određuje glazbeno i plesno obrazovanje u cjelini; 

 
Članak 11. 

Društvo osniva povjerenstva, savjete i sl. za posebna područja glazbene i plesne 
pedagogije u skladu sa Zakonom i ovim Statutom 
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III. ČLANSTVO U DRUŠTVU 

Članak 12. 
Članstvo u Društvu stječe se na način i po postupku utvrđenom ovim Statutom. 

 
Članak 13. 

Članom Društva može postati svaka fizička i pravna  osoba Republike Hrvatske koja to želi 
i prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana te odredbe ovog Statuta, a posjeduje glazbeno 
ili plesno obrazovanje te se aktivno bavi unapređivanjem glazbenoga i plesnog odgoja i 
obrazovanja i znanstvenim radom u toj djelatnosti u glazbenim i plesnim školama, 
općeobrazovnim školama i pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje se bave 
djelatnošću glazbenoga i plesnog obrazovanja s pravom javnosti, po programu verificiranom od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. 
 

Članak 14. 
O primanju u članstvo Društva odlučuje Predsjedništvo Društva temeljem pismenog 

zahtjeva zainteresiranih ako ispunjavaju uvjete iz čl. 13. ovog Statuta. 
 

Članak 15. 
Članstvo u Društvu stječe se u roku 8 dana po donošenju odluke o primanju, prihvaćanjem 

prava i obveza utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Društva. 
Protiv odluke o odbijanju primanja u članstvo Društva može se podnijeti žalba Skupšitni  u 

roku 15 dana od dana primitka odluke. 
Odluka Skupštine je konačna. 
 

                                                                    Članak 16. 
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge. 
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) 

člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u 
udruzi.  

Popis članova sa adresama, brojevima telefona i mail adresama, uvijek je dostupan na 
uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.   

                                                        
Članak 17. 

Članstvo u Društvu može prestati: 
- izjavom o istupanju iz članstva; 
- isključenjem iz članstva  
- zbog neplaćanja članarine u roku od 1 godine. 
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati 

članarinu za tekuću godinu. 
Članovi udruge stegovno odgovaraju zbog neizvršavanja dužnosti člana, odnosno zbog 

nedoličnog ponašanja koje je u suprotnosti s ovim Statutom i  uobičajenim normama ponašanja  
. 

Stegovni postupak provodi Predsjedništvo Društva. 
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere: 

- opomena 
- isključenje iz Udruge. 

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo Društva. Isključeni član ima 
pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. 

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. 
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna. 
Visinu članarine određuje Skupština. 
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IV.  PRAVA I OBVEZE ČLANOVA 

Članak 18. 
Prava članova Društva: 
- sudjelovanje u radu Skupštine i njenih tijela; 
- biranje članova tijela Skupštine; 
- davanje inicijative i prijedloga za sazivanje Skupštine i njenih tijela, te stavljanja na 

raspravu i odlučivanje o pitanjima iz djelatnosti Društva; 
- iniciranje izmjena i dopuna akata; 
- sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i izvršavanje odluka koje donosi Skupština i 

njena tijela; 
- obaviještavanje o ostvarivanju programa rada i o odlukama Skupštine; 
- druga prava koja proizlaze iz Statuta i drugih akata, odnosno iz odluka i zaključaka 

Skupštine Društva. 
 

Članak 19. 
Obveze i odgovornosti članova Društva: 
- pridržavanje odredbi Statuta i drugih akata Društva i ponašanje u skladu s djelatnošću 

Društva; 
- uredno plaćanje članarine; 
- sudjelovanje u radu stručnih tijela Društva; 
- pripremanje i podnošenje odgovarajućih stručnih izlaganja i priopćenja s područja 

djelatnosti Društva, odnosno s područja glazbenog i plesnog odgoja i kulture općenito na 
organiziranim skupovima, savjetovanjima i seminarima koje organizira Društvo, druge stručne 
udruge, odnosno tijela i organizacije ili drugi subjekti; 

- sudjelovanje u pripremanju stručnih materijala za rasprave na sjednicama Skupštine 
Društva i njenih tijela; 

- obavljanje i drugih dužnosti i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Statuta, drugih akata i 
odluka Skupštine i njenih tijela. 
 

Članak 20. 
Za svoj rad u Društvu i za ostvarivanje godišnjega i višegodišnjeg programa rada Društva 

članovi Društva mogu biti pohvaljivani i nagrađivani. 
Članovima Društva koji se naročito ističu u radu na ostvarivanju programskih zadataka i 

unapređivanju glazbenoga i plesnog programa, umjetnosti i kulture uopće, mogu se dodijeliti 
posebna priznanja u obliku povelje, plakete, diplome, pismenog priznanja, pohvale, zahvalnice i 
drugih oblika priznanja i nagrađivanja. 

Na prijedlog Predsjedništva, Skupština može odlučiti da se za višegodišnji uspješni rad u 
obavljanju pojedinih funkcija i poslova u Društvu pojedincima isplate novčane nagrade. 

Članovi Društva koji u svom radu postignu izvanredne rezultate u svezi sa širenjem i 
promidžbom glazbene i plesne kulture ili postignu posebna umjetnička ostvarenja mogu biti 
predloženi za dodjeljivanje odličja, odnosno za druga javna priznanja i nagrade. 

Odluku o dodjeljivanju posebnih priznanja i nagrada, odnosno o predlaganju za odličja i 
druga javna priznanja, donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva, a dodjeljuju se svakog 17. 
prosinca na Dan HDGPP-a.. 

 
Članak 21. 

Članu Društva koji se naročito istaknuo u radu na ostvarivanju djelatnosti Društva, koji ima 
osobito važne zasluge za organizaciju i unapređivanje rada Društva i za razvoj znanstvene 
spoznaje i prakse u glazbenom i plesnom odgoju i kulturi u cjelini, može biti dodijeljena počasna 
povelja Društva. 
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Članak 22. 
Nagrade i priznanja iz čl. 20. i 21. ovoga Statuta, kao i posebna priznanja zaslužnim 

dugogodišnjim glazbenim i plesnim pedagozima dodjeljuju se, odnosno predlažu za odličja i 
druga javna priznanja po posebnim kriterijima koje utvrđuje Skupština. 

 
 

V.   UPRAVLJANJE  DRUŠTVOM  I  TIJELA  DRUŠTVA 
 

Članak 23. 
Članovi upravljaju Društvom putem sljedećih tijela: 
- Skupštine 
- Predsjedništva  
- Predsjednika 
- Tajnika 

 
1. SKUPŠTINA 

Članak 24. 
Skupština je najviši organ upravljanja Društvom. 

Skupštinu udruge čine svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe 
članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim 
aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.  

. 
 

Članak 25. 
Skupštini mogu biti nazočni i u njezinu radu sudjelovati istaknuti stručni i znanstveni 

djelatnici koji nisu članovi Društva, a koji se bave glazbenim i plesnim odgojem i kulturom, 
odnosno koji rade na boljitku glazbenoga i plesnog odgoja i obrazovanja, ali bez prava 
odlučivanja. 
 

Članak 26. 
Članovi u Skupštini Društva obavljaju svoje funkcije u skladu s Ustavom, Zakonom, ovim 

Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine. U ostvarivanju tih funkcija članovi imaju naročito 
sljedeća prava i obveze: 

- sudjelovanje u radu Skupštine i njenih tijela; 
- iznošenje svojih mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje u Skupštini i 

njenim tijelima i postupanje u skladu s naputcima dobivenim od članstva koji su ih izabrali u 
Skupštinu; 

- izvješćivanje članica o radu Skupštine i njenih tijela čiji su članovi; 
- sudjelovanje u donošenju akata koje donosi Skupština, kao i izmjenama i dopunama 

postojećih akata; 
- obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Skupštine i pojedinog člana Skupštine. 

 
Članak 27. 

 Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. 
 Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica 
skupštine održava svake četiri godine. 
 Sjednice skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu. 
 U odluci o sazivanju skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i 
mjesto održavanja sjednice. 

Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova 
Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti 
dnevni red sjednice. 

 Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je 
ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je 
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predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja 
sjednice). 
 

Skupštinu Udruge u slučaju isteka mandata tijelima Udruge saziva zadnja osoba za 
zastupanje upisana u Registar udruga. 

 
Poslanici u Skupštini osobno su odgovorni za obnašanje svojih funkcija Skupštini i članici 

koja ih je izabrala u Skupštinu. 
 

Članak 28. 
Skupština Društva raspravlja i odlučuje naročito o sljedećim pitanjima: 
- donosi Statut Društva te njegove izmjene i dopune 
- donosi Poslovnik o radu Skupštine i potvrđuje akte o radu članica; 
- donosi godišnji i višegodišnji plan i program rada Društva; 
- donosi financijski plan prihoda i rashoda; 
- utvrđuje završni račun i izvješća o radu Društva; 
- odlučuje, u skladu s Poslovnikom o radu, o izricanju mjera zbog nepridržavanja ovog 

Statuta i drugih akata; 
- bira i razrješava Predsjedništvo Društva; 
- odlučuje o dodjeljivanju javnih priznanja u skladu s odredbama ovog Statuta; 
- odlučuje o imovini i raspolaganju s mogućom dobiti Društva; 
- bira zastupnike, odnosno predstavnike u skupštine, komisije i druga tijela drugih 

organizacija i udruga kad to one, u skladu sa svojim aktima, zatraže; 
- raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom i drugim aktima Društva. 
 

Članak 29. 
Radi obavljanja određenih poslova i programa rada Društva, pripremanja prijedloga za 

raspravu i odlučivanje na sjednicama Skupštine i Predsjedništva, te obavljanja drugih poslova, 
Predsjedništvo i Skupština mogu osnivati komisije i druga stalna i povremena tijela. Svaka 
komisija odnosno drugo radno tijelo ima predsjednika i određen broj članova o čemu se donosi 
posebna odluka kojom se utvrđuje sastav, zadatak i način rada. 

Mandat članova stalnih komisija i drugih radnih tijela traje 4 godine, a mandat članova 
povremenih komisija i drugih radnih tijela traje onoliko koliko je potrebno da se obavi postavljeni 
zadatak. 
 

Članak 30. 
Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih poslanika. 
Skupština može raspraviti o određenim pitanjima i kad na sjednici nema dovoljno prisutnih 

poslanika, ali ne može donositi odluke koje obvezuju članice odnosno članove Društva. 
 

Članak 31. 
Stajališta, zaključci i odluke Skupštine pravovaljani su ako se za njih izjasni većina 

poslanika Skupštine. 
Članak 32. 

Na Skupštini se odlučuje javnim glasovanjem, ako se ne odredi da se odluka donosi tajnim 
glasovanjem. 

Članak 33. 
Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje dvaput godišnje. 

 
 

Članak 34. 
Bliže odredbe o radu Skupštine, Predsjedništva i njihovih radnih tijela određuju se 

Poslovnikom o radu Skupštine i Predsjedništva Društva. 
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2. PREDSJEDNIŠTVO 

Članak 35. 
Predsjedništvo je kolektivno, koordinativno i izvršno tijelo  Skupštine Društva u kojem svi 

članovi imaju jednaka prava i obveze i jednaku odgovornost za ovlaštenja, prava i obveze koja 
im Skupština povjeri. 

Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini. 
 
 

Članak 36. 
Predsjedništvo ima 8 članova. 
Članove Predsjedništva bira skupština na prijedlog pojedinih članica.  
Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora. 

 
 

Članak 37. 
Predsjedništvo radi temeljem Programa rada Skupštine, tekućih zadataka i ovlaštenja koja 

mu Skupština povjeri. 
Predsjedništvo u sklopu svoje nadležnosti obavlja naročito ove poslove: 
- predlaže Program rada koji donosi Skupština, obavlja određene poslove iz svoje 

nadležnosti i brine o provođenju odluka i zaključaka Skupštine između dva zasjedanja 
Skupštine; 

- utvrđuje prijedloge, gledišta i zaključke odnosno priprema i predlaže materijale za 
raspravu na sjednicama Skupštine; 

- razmatra i utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Društva; 
- podnosi izvješće o svom radu, financijskom poslovanju i stanju imovine kojom upravlja i 

raspolaže Društvo; 
- osniva komisije i druga stalna i povremena radna tijela i pomaže im u radu; 
- neposredno brine o ostvarivanju financijskog plana Društva; 
- predlaže Skupštini donošenje Statuta i drugih akata; 
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima te poslove koje mu u 

nadležnost stavi Skupština Društva. 
 
 

Članak 38. 
Predsjedništvo radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik.  
Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina 

članova Predsjedništva. 
Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 
 
 

Članak 39. 
Na prvoj konstituirajućoj sjednici Predsjedništvo odlučuje o raspodjeli poslova i zaduženja 

svakog člana Predsjedništva u skladu s djelatnošću Društva, programom rada Skupštine i 
Odjela. 

Prihvaćanjem zaduženja za pojedina područja rada član Predsjedništva preuzima i 
odgovornost za rad i obnašanje svoje funkcije. 

Odgovornost  članova Predsjedništva je osobna i skupna. Članovi Predsjedništva za svoj 
rad osobno odgovaraju Predsjedništvu, a Predsjedništvo odgovara Skupštini za svoj rad u 
cjelini. Skupština može opozvati svakog člana Predsjedništva i Predsjedništvo u cjelini ako 
utvrdi da on djeluje protivno odredbama Statuta i pozitivnim zakonskim propisima. 

Opoziv se provodi po istom postupku kao i izbor. 
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3. PREDSJEDNIK 

 

Članak 40. 
Mandat predsjednika traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora. 
 
 

Članak 41. 
Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Predsjedništvu. 

 
 

Članak 42. 
Predsjednik zastupa i predstavlja Društvo te potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi 

Skupština odnosno Predsjedništvo. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje sa svim njegovim pravima i 

obvezama tajnik Društva. 
 
 

Članak 43. 
Predsjednik obavlja poslove i zadatke utvrđene Statutom i drugim aktima Društva, a 

naročito: 
- saziva i vodi sjednice Predsjedništva i Skupštine; 
- brine o izvršavanju odluka i zaključaka koje donosi Predsjedništvo, Skupština i druga 

tijela; 
- brine o donošenju i ostvarivanju Programa rada i ostvarivanju načela javnosti rada 

Društva; 
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Društva. 
 

4. TAJNIK 
Članak 44. 

Mandat tajnika traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora. 
 
 

Članak 45. 
Tajnik pomaže predsjedniku u pripremanju sjednica Skupštine i Predsjedništva, potpisuje 

dopise i drugu službenu poštu i obavlja druge poslove koje odredi Skupština, Predsjedništvo ili 
mu povjeri predsjednik. Tajnik zajedno s predsjednikom potpisuje financijske dokumente u ime 
Društva i vodi popis članova Društva. 

Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini i Predsjedništvu. 
 
 

5.  IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA DRUŠTVA 
 

Članak 46. 
 Likvidatora Društva bira i opoziva Skupština na prijedlog Predsjedništva. 
 Likvidator može biti i osoba koja nije član Društva, a mora raspolagati odgovarajućim 
stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imov ine 
Društva. 
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka 
upisuje u registar udruga kao osoba za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i 
brisanja udruge iz registra udruga. 
 Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju 
određuje Predsjedništvo na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja. 
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VI. USTROJ DRUŠTVA 

Članak 47. 
Društvo je ustrojeno kroz djelovanje Skupštine, Predsjedništva, Predsjednika i Tajnika 

Društva radi uspješnijeg i djelotvornijeg ostvarivanja svoje djelatnosti utvrđene ovim Statutom  a 
može osnivati i druge ustrojstvene oblike u skladu sa Zakonom o udrugama. 

Ustrojstveni oblici Društva nemaju svojstvo pravne osobe a odluku o osnivanju donosi 
Predsjedništvo 
 
 

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE 
Članak 48. 

Društvo ostvaruje materijalna sredstva za rad i ostvarivanje djelatnosti iz: 
- članarine koja služi za ciljeve navedene u statutu (natjecanja, stručna usavršavanja); 
- proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica lokalne samouprave za određene 

programe predviđene Statutom; 
- prihoda ostvarenih dobivanjem poklona, novčane pomoći, donacijama i sl. 
- drugih prihoda. 
 

Članak 49. 
Financijskim i materijalnim sredstvima upravlja Predsjedništvo u skladu s financijskim 

planom Društva. 
Ukupan prihod Društva i raspodjela sredstava za svaku godinu utvrđuje se i raspoređuje 

financijskim planom, a konačan obračun završnim računom za svaku tekuću godinu. 
Financijski plan i završni račun utvrđuje Predsjedništvo, a usvaja Skupština. 

 
Članak 50. 

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se 
određuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 

Za vođenje materijalno financijskog poslovanja  i druge poslove Društvo može angažirati 
vanjske pravne subjekte. 

 
Članak 51. 

Ako Društvo provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih 
izvora najmanje jedanput godišnje, o svom radu, opsegu i korištenju sredstava mora izvjestiti 
davatelja istih. Tako prikupljena sredstva Društvo može koristiti za provedbu odobrenih 
programa ili projekata. 

 
 

VIII. MEĐUNARODNA SURADNJA 

Članak 52. 
Društvo može ostvarivati suradnju s međunarodnim organizacijama i udrugama u skladu 

sa Zakonom o udrugama. Odluku o suradnji donosi Skupština. 
 
 

IX. DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH AKATA 

Članak 53. 
Inicijativu za donošenje, izmjene i dopune Statuta i drugih akata mogu pokrenuti: 
- Skupština Društva; 
- Predsjedništvo; 
- Predsjednik; 
- Tajnik 
 



 11 

 

Članak 54. 
Ako prihvati inicijativu za donošenje ili izmjene i dopune akta Skupština Društva određuje 

da ga Predsjedništvo pripremi do utvrđenog roka. 
Prijedlog akta dostavlja se članicama na javnu raspravu radi davanja mišljenja, primjedbi i 

prijedloga. 
Javna rasprava organizira se u roku od 30 do 60 dana. 
Nakon pribavljenih mišljenja Predsjedništvo utvrđuje konačni prijedlog akta i dostavlja ga 

Skupštini na usvajanje. 
O statusnim promjenama Društva odlučuje Skupština. 
Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju 

negativan rezultat. 
 
 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 55. 
Skupština Društva donijet će akte, odnosno postojeće uskladiti s odredbama ovog Statuta: 

PRAVILNIK o radu i djelovanju Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, PRAVILNIK 
Hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, PRAVILNIK propozicija hrvatskog 
natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa. 

 
Članak 56. 

           U slučaju prestanka djelovanja Društva u skladu s odlukom Skupštine cjelokupnu 
imovinu preuzimaju udruga, ustanova ili zaklada o čemu će odlučiti Skupština na svojoj 
posljednjoj sjednici. 

 
Članak 57. 

Za tumačenje odredbi ovog Statuta nadležna je Skupština Društva. 
Sve međusobne sporove i sukobe interesa proizašle iz članstva u Društvu i/ ili 

aktivnostima u sklopu djelovanja Društva, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu 
Predsjedništva. Ako dođe do spora ili sukoba interesa između člana i člana Predsjedništva 
nadležna za rješavanje je Skupština. 

 
Članak 58. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog društva glazbenih i 
plesnih pedagoga koji je donijela Skupština na sjednici održanoj 16. prosinca 2001. godine. 
 

Članak 59. 
Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registar pri nadležnom tijelu.  
Objavljivanje Statuta obavlja se dostavljanjem članicama. 

 
 

        U Zagrebu, 28.travnja 2015. 
 
 

                                                                                 Predsjednik Društva 
                                                                             Frano Matušić, prof. 

 
 

 


