
  

Temeljem članka 13,  Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14.) 

Skupština Gradske glazbe Samobor na sjednici održanoj 03.09.2015 . godine 

donosi 

STATUT GRADSKE GLAZBE SAMOBOR 

I. TEMELJNE ODREDBE  

Članak 1. 

Temeljem članka 13, stavak 3 Zakona o udrugama ovaj Statut „Gradske 

glazbe Samobor“ ( u daljnjem tekstu : Glazba), sadrži odredbe o: 

 nazivu i sjedištu udruge 

 zastupanju 

 izgledu znaka i pečata udruge 

 području djelovanja sukladno ciljevima 

 ciljevima 

 djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi 

 gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu 

 načinu osiguranja javnosti djelovanja 

 uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i 

odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa 

članova 

 tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, 

opozivu, ovlastima,načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu 

sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata 

 izboru i opozivu likvidatora udruge 

 prestanku postojanja udruge 

 imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom 

 postupku s imovinom u slučaju prestanka rada i postojanja udruge 

 načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge 

 drugim pitanjima važnim za obavljanje djelatnosti udruge. 

 

 



 

Članak 2.   

Glazba  je dobrovoljna i nestranačka udruga civilnog društva u oblasti 

kulturno-glazbenog i plesnog stvaralaštva.  

Glazba je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike 

Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH. 

 

Članak 3.   

Osobe ovlaštene za zastupanje su Predsjednik Glazbe i tajnik. Skupština 

može odrediti i druge osobe ovlaštene za zastupanje. Osobe ovlaštene za 

zastupanje su ujedno i potpisnici financijske dokumentacije. 

 

Članak 4.   

Naziv Glazbe je: GRADSKA GLAZBA SAMOBOR 

Skraćeni naziv je: GGS 

Sjedište Glazbe je : SAMOBOR 

Odluku o adresi Glazbe donosi Upravni odbor Glazbe. 

 

Članak 5.   

Glazba ima znak, koji je sastavljen od tri simbola međusobno povezana. Prvi 

znak je lira i ona je zaštitni znak u koji je ukomponiran u obliku kruga grb grada 

Samobora. Kula sa otvorenim vratima, četiri kruništa na kuli, a sama kula stoji na 

stijeni iz koje sa svake strane rastu grančice. U rubu kruga stoji natpis Gradska 

glazba Samobor. Ispod znaka se vijori crveni plamenac u kojem je zlatnim 

slovima upisana brojka 1807, koja označava godinu osnivanja Glazbe.  

 

Članak 6.   

Glazba ima pečat koji je kvadratnog oblika dimenzije 30 mm. Uz rub pečata je 

ispisan tekst Gradska glazba Samobor. U sredini pečata nalazi se znak Glazbe. 

 

 

 



II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE 
I DJELATNOSTI GLAZBE 

Članak 7. 

Glazba djeluje na teritoriju grada Samobora, Zagrebačke županije, Republike 

Hrvatske i šire, u oblasti kulture. 

 

Članak 8. 

Područje djelovanja Glazbe sukladno ciljevima je kultura i umjetnost, a 

djelatnost je:  

 glazba i glazbeno-scenske umjetnosti 

 kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam  

 inovativne izvedbene umjetničke prakse  

 glazbene i scenske manifestacije i festivali 

 ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti 

 

Članak 9. 

Glazba na dobrovoljnoj osnovi razvija i unaprjeđuje kulturno, umjetničko i 

glazbeno stvaralaštvo prateći dostignuća u domovini i svijetu.  

Kod građana i mladeži razvija smisao za glazbu te ih usmjerava na šire 

umjetničko i glazbeno obrazovanje i zaštitu okoliša.  

Sviranjem uveličava manifestacije, svečanosti, proslave i druge prigodne 

događaje. 

Razvija suradnju s ostalim i sličnim organizacijama i udrugama u zemlji i van 

nje radi zajedničkog napretka i afirmacije glazbene kulture samoborskog kraja, 

Zagrebačke županije i Republike Hrvatske. 

Predstavlja glazbenu umjetnost javnim koncertima i nastupima. 

Promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članstva. 

Radi na uključivanju čim većeg broja mladeži i građana u rad Glazbe. 

Organizira kulturne, prosvjetne, športske, zabavne i druge aktivnosti. 

Surađuje s obrazovnim i drugim tijelima lokalne samouprave, kao i tijelima 

Republike Hrvatske na poslovima stručnog odgoja i obrazovanja. 

Surađuje s lokalnim samoupravnim vlastima, poduzećima, trgovačkim 

društvima, sredstvima javnog priopćavanja i udrugama na unapređenju kulturno 

umjetničkog, glazbenog stvaralaštva i zaštiti okoline.  

Obavlja podučavanja sviranja na svim puhačkim instrumentima i ostalim 

glazbalima, te podučavanju u svim oblicima plesa. 

 

 

 

 



Organizira glazbene festivale, glazbene i scenske priredbe 

Obavlja poslove od interesa za svoje članove. 

 

Članak 10. 

Ciljane skupine su: 

 darovita djeca i mladi 

 lokalna i regionalna samouprava 

 mladi - opća populacija 

 građani – opća populacija 

 studenti 

 učenici 

 ostali 

 

III. JAVNOST DJELOVANJA GLAZBE 

Članak 11. 

Rad Glazbe je javan. Javnost djelovanja Glazbe osigurava se: 

 izvješćivanjem članova o radu Glazbe na sjednicama tijela Glazbe, 

 javnošću sjednica tijela Glazbe, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene 

za javnost 

 izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih 

izvještaja o radu Glazbe 

 korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske 

stranice, društvene mreže i slično) 

 javnim priopćavanjem 

 organiziranjem posebnih događanja 

 na druge odgovarajuće načine.  

 

 

 



IV. ČLANSTVO U GLAZBI 

Članak 12. 

Članstvo u Glazbi je dobrovoljno, ali obveza je svakog člana aktivno provoditi 

odredbe Statuta Glazbe. 

Svaki građanin Republike Hrvatske pod jednakim uvjetima određenim 

Statutom i Zakonom može postati članom Glazbe.  

Članom može postati svaka čestita fizička ili pravna osoba, koja svojim 

materijalnim dobrima i aktivnošću pomaže i sudjeluje u ostvarivanju zadaća 

Glazbe.  

 

Članak 13. 

Članom Glazbe postaje se temeljem pristupnice te upisom u Popis članova, 

odlukom Upravnog odbora o prijemu. 

Članovima Glazbe se izdaje članska iskaznica.  

Uvođenje članarine, iznos i način plaćanja određuje Upravni odbor Glazbe. 

Pravo glasa u odlučivanju imaju punoljetne osobe. 

Počasni i pomažuči članovi te maloljetnici  nemaju pravo odlučivanja. 

 

Članak 14. 

Prava i obveze svih članova Glazbe su: 

 bavljenje aktivnostima iz Programa rada Glazbe koristeći imovinu i stručnu 

pomoć Glazbe 

 isticanje pripadnosti Glazbi 

 skrb o razvitku Glazbe te sudjelovanje i pridonošenje ostvarivanju ciljeva 

Glazbe 

 stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad 

 pridržavanje Statuta i drugih akata Glazbe, te kodeksa i pravila rada i  

ponašanja u Glazbi 

 izvršavanje odluka upravnih tijela Glazbe i preuzetih obveza 

 čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Glazbe 

 redovito podmirivanje članarine, ako je propisana 

 čuvanje imovine Glazbe 

 

 

 

 



Stegovna odgovornost članova 

Članak 15. 

 Članovi Glazbe preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i 

drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Glazbe.  

Članovi Glazbe stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i 

odgovornosti: 

 kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Glazbe  

 nepoštivanje odredbi Statuta  

 nepoštivanje odluka tijela upravljanja Glazbe  

 neizvršavanje preuzetih obveza  

 nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta 

Glazbi 

 nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Glazbe  

 narušavanje ugleda Glazbe. 

 

Članak 16. 

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana Glazbe su: 

1.    Opomena 

2.    Uskrata prava sudjelovanja u radu Glazbe (suspenzija) 

3.    Isključenje iz članstva Glazbe. 

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja 

članu. 

  

Članak 17. 

Opomena je najblaža stegovna mjera, a koja se izriče ukoliko član: 

1. teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Glazbe 

2. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Glazbe 

3. ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Glazbe i djeluje protivno 

njima 

4. ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze 

5. nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Glazbe 

 



Članak 18. 

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži: 

1. popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena 

2.  utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti 

3.  rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti Upravni 

odbor. 

Opomenu izriče Upravni odbor Glazbe. 

  

Članak 19. 

Uskrata prava sudjelovanja u radu Glazbe (u daljnjem tekstu: Suspenzija)  

izriče se članu koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih u Članku 16. 

ovog Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojega je 

opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Glazbe. 

Suspenzija traje dok član ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg 

je nepoštivanja izrečena stegovna mjera, a najdulje dvije godine. 

 Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela 

Glazbe te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi Glazba ili drugi 

priređivači za koje Glazba  odabire sudionike. 

Član kojemu je izrečena Suspenzija ima pravo žalbe Skupštini Glazbe. Žalba 

se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora 

očitovati na prvom redovitom ili na izvanrednom zasjedanju, ali najkasnije tri 

mjeseca od zaprimanja žalbe. 

  

Članak 20. 

Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može 

izreći zbog: 

1.   trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa 

Glazbe 

2.   nanošenja teške štete interesima i ugledu Glazbe 

3.   nanošenja materijalne štete Glazbi i njenim članovima 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština na prijedlog Upravnog 

odbora. Prijedlog za isključenje je utvrđen kada predlagatelj pruži obrazloženje iz 

prethodnog stavka te ako se za nj izjasni većina ukupnoga broja članova 

Upravnog odbora.  

Odluka Skupštine o isključenju je konačna. 

 



 

Članak 21. 

Osim isključenjem, članstvo u Glazbi prestaje: 

1. svojevoljnim istupom 

2. brisanjem 

3. prestankom djelovanja Glazbe 

4. smrću člana 

 

Članak 22. 

Do prestanka članstva svojevoljnim istupom dolazi temeljem pisane izjave 

člana ili usmenim putem Upravnom odboru.  

Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do kraja prvog 

tromjesečja  tekuće godine ili uslijed smrti. 

 

Članak 23. 

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i sadrži podatke 

o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu 

rođenja,datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka 

članstva, a može sadržavati i druge podatke. Popis članova vodi tajnik Glazbe ili 

osoba koju odredi Upravni odbor ili predsjednik. Popis treba biti uvijek dostupan 

na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.   

 

V. TIJELA UPRAVLJANJA GLAZBOM 

Članak 24. 

Tijela Glazbe su: 

 Skupština 

 Predsjednik 

 Upravni odbor 

 Nadzorni odbor 

 Stegovna komisija 

 



 

Članak 25. 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Glazbom, a sačinjavaju je svi članovi. 

 Skupština radi u sjednicama koje mogu biti redovite, izborne, svečane i 

izvanredne.  

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna 

sjednica održava svake četiri godine.  

Svečana sjednica Skupštine saziva se prigodom obilježavanja jubilarnih 

obljetnica ili nekog drugog značajnog događaja vezanog za Glazbu. 

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu.  

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red, dan i 

mjesto održavanja sjednice. Upravni odbor je dužan sazvati Skupštinu kada to 

zatraži najmanje jedna trećina članova Glazbe ili Nadzorni odbor Glazbe. U svom 

zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelj je dužan predložiti i dnevni red 

sjednice. 

U slučaju ne sazivanja Skupštine od strane Upravnog odbora u roku od 15 

dana od dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka Statuta, Skupštinu može 

sazvati predlagatelj, pismenim ili elektroničkim putem uz prijedlog dnevnog reda, 

mjesta i dana održavanja Skupštine. 

 

Članak 26. 

Skupštinom predsjeda predsjednik Glazbe. U slučaju njegove odsutnosti, 

Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti člana Glazbe koji 

će predsjedati sjednicom. 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Glazbe.  

 

Članak 27. 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina 

članstva, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 

 

Članak 28. 

Skupština Glazbe: 

a) donosi: 

 Statut Glazbe i njegove izmjene i dopune 

 odluku o isključenju iz članstva 

 program rada i djelovanja tijela Skupštine  

 



 odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Glazbe na 

prijedlog Upravnog odbora, a u nemogućnosti saziva Skupštine, odluku 

donosi Upravni odbor Glazbe 

 odluku o prenošenju ovlasti Upravnom odboru o usvajanju prijedloga 

financijskog plana koji će se smatrati pravovaljanim do prvog redovnog 

sljedećeg zasjedanja Skupštine  

 druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom 

b) usvaja: 

 plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu 

 godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku 

godinu 

c) odlučuje o: 

 udruživanju Glazbe u druge zajednice udruga i organizacije 

 stegovnoj mjeri isključenja iz članstva 

 prestanku postojanja i rada Glazbe 

d) bira i odrješuje: 

 predsjednika  

 Upravni odbor  

 Nadzorni odbor, 

 Stegovnu komisiju 

 osobe za zastupanje 

e) proglašava: 

 počasne članove  

 

Članak 29. 

U slučaju isteka mandata tijelima Glazbe, Skupštinu Glazbe saziva zadnja 

osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili tri člana Glazbe, koji su upisani 

u popis članova prije isteka mandata tijelima Glazbe. 

 

 

 

 



Članak 30. 

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, 

vrijeme i mjesto održavanja sjednice, jednim od načina informiranja prihvatljivih 

članstvu (poštom, elektroničkom poštom, WEB stranicama). Poziv i materijali za 

zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije 

održavanja zasjedanja. 

 

Članak 31. 

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku 

zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine. Skupština može 

donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja 

redovnih članova Glazbe plus jedan član. Ako je trideset minuta nakon zakazanog 

početka Skupštine prisutno manje od pola redovnih članova, Skupština nastavlja 

rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna 

četvrtina redovnih članova Glazbe. 

 

Članak 32. 

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni 

odbor Glazbe. 

 

Članak 33. 

Upravni odbor čini sedam (7) članova koji se izabiru na Skupštini. Upravni 

odbor je izvršno i operativno tijelo. Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i 

Predsjednik Glazbe i saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom istog. 

 

Članak 34. 

Upravni odbor: 

a) utvrđuje prijedlog: 

 programa rada Glazbe i ostalih dokumenata koji se podnose Skupštini na 

razmatranje i prihvaćanje 

 financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog i opisnog 

izvještaja 

 počasnih članova Glazbe 

 

 



b) donosi: 

 po ovlasti Skupštine, prijedlog financijskog plana koji je pravovaljan do 

prvog redovnog zasjedanja Skupštine 

 odluku o adresi sjedišta Glazbe 

 odluku o uvođenju i visini članarine 

 odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje 

nadležnosti 

 odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Glazbe, odnosno 

u slučaju nemogućnosti saziva Skupštine 

 ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine 

c) odlučuje o: 

 dodjeli javnih priznanja i nagrada Glazbe 

 sudjelovanju svojih članova i korisnika na natjecanjima i manifestacijama 

 prijamu novih članova 

 odobrenju službenih putovanja u inozemstvo 

e) bira i odrješuje: 

 na prijedlog predsjednika ili dopredsjednika Glazbe, članove stručnih 

radnih tijela Glazbe čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti  

 na prijedlog predsjednika ili dopredsjednika Glazbe, predstavnike Glazbe 

u tijelima zajednica, ustanova i organizacija čijom je Glazba članicom i u 

drugim savjetodavnim tijelima 

 tajnika, dopredsjednika, blagajnika  

 umjetničkog voditelja (dirigenta)  

Upravni odbor izvršava i slijedeće aktivnosti: 

 brine o izvršenju usvojenih programa i provodi odluke Skupštine Glazbe 

 upravlja imovinom Glazbe 

 podnosi izvješće o radu i financijsko izvješće skupštini Glazbe 

 osigurava pripremu materijala za Skupštinu 

 obavlja i druge zadaće utvrđene Statutom 

 

Članak 35. 



Upravni odbor sastaje se po potrebi. Predsjednik ili dopredsjednik Glazbe 

saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora. U slučaju odsutnosti ili 

spriječenosti predsjednika, radom Upravnog odbora rukovodi dopredsjednik ili 

član kojega predsjednik ovlasti.  

Upravni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice 

njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. 

Pisane suglasnosti članova Upravnog odbora koji nisu prisutni su 

pravovaljane. 

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči 

da o pojedinom pitanju glasuje tajno.  

O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a su 

potpisuju ga tajnik i predsjednik Glazbe. 

 

Članak 36. 

Sjednice Upravnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju 

kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora, a svako 

odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Glazbu ili kako bi se smanjili troškovi 

održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Upravnog 

odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, 

izjasni putem elektroničke pošte. 

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Upravnog odbora na 

isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na tradicionalni način.  

 

Članak 37. 

Predsjednik Glazbe dužan je sjednicu Upravnog odbora sazvati i kada to 

zatraži: 

 jedna trećina članova Upravnog odbora Glazbe 

 nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne 

uprave 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Upravnog odbora 

s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi dopredsjednik ili najstariji član 

Upravnog odbora. 

 

Članak 38. 

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za rad Upravnog odbora 

Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama 

povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Upravnom odboru. 

Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani 

prije isteka vremena na koje su birani.  



Skupština može opozvati predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog 

odbora te Stegovne komisije i prije isteka mandata ako: 

 su prekršili zakon 

 postupaju suprotno odlukama Skupštine 

 ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj 

Statut 

 izgube poslovnu sposobnost 

 podnesu ostavku 

Prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik 

Glazbe, dopredsjednik ili jedna trećina (1/3) članova Skupštine. Članu Upravnog 

odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Glazbe prestaje i dužnost člana 

Upravnog odbora. 

Ako broj članova Upravnog odbora padne ispod najmanjeg određenog broja 

članova odnosno ispod 3 člana, umjesto člana Upravnog odbora koji je podnio 

ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Upravnog odbora. Mandat 

novoizabranog člana Upravnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Upravnog 

odbora. 

 

Članak 39. 

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini, i podnosi jednom godišnje 

izvješće o svom radu Skupštini. 

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog 

odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje 

Predsjednik Glazbe. 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. 

 

Članak 40. 

Nadzorni odbor Glazbe prati i nadzire rad tijela Glazbe utvrđenih ovim 

Statutom.  

O svom nalazu stanja i mišljenja dostavlja Skupštini Glazbe i tijelu čiji je rad 

bio nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Glazbe u skladu sa 

Zakonskim propisima Republike Hrvatske, Statutom  Glazbe i drugim aktima 

Glazbe. 

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Glazbe 

te o tome podnosi izvješće Skupštini na razmatranje. 

 

 

 

Članak 41. 



U nadzorni se odbor biraju tri člana. 

Mandat tim članovima traje četiri godine. 

Sastanci Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. 

Nadzorni odbor donosi odluku većinom glasova Nadzornog odbora. 

 

 

Članak 42. 

Predsjednika Glazbe bira Skupština na mandat od četiri godine. 

Predsjednik glazbe je po statusu i predsjednik Upravnog odbora. 

Dužnosti predsjednika Glazbe su i: 

 zastupa Glazbu prema svim organizacijama zainteresiranim za suradnju s 

Glazbom 

 Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i 

Upravnog odbora 

 naredbodavac je izvršenju financijskog plana Glazbe 

 obavlja i druge poslove od interesa za Glazbu  utvrđene ovim Statutom 

 

Članak 43. 

Tajnika Glazbe bira i imenuje Upravni odbor Glazbe na mandat od četiri 

godine za obavljanje stručno administrativnih i ostalih poslova u interesu Glazbe s 

mogućnošću ponovnog izbora. Tajnik Glazbe poslove obavlja dragovoljno i 

profesionalno ili honorarno,  o čemu odlučuje Upravni odbor, a za svoj rad 

odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Glazbe. U slučaju odsutnosti 

ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Upravni odbor. 

 

Članak 44. 

Tajnik Glazbe je organizator rada i poslovanja Glazbe, a posebno: 

 skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i 

programa 

 vodi Popis članova Glazbe i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama 

 priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Glazbe 

 brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, 

Upravnog odbora i drugih tijela 

 



 vodi zapisnike i pismohranu Glazbe 

 brine o ispunjavanju zakona, ugovora ili na drugi način preuzetih obveza 

Glazbe 

 zajedno s predsjednikom organizira suradnju Glazbe i održava veze s 

tijelima drugih udruga, saveza i zajednica 

 brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Glazbe 

 zastupa Glazbu 

 pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti 

 obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom 

Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Glazbe. 

Istome je i dužnost: 

 pomagati predsjedniku Glazbe u pripremi sjednica Upravnog odbora i 

Skupštine, te u izradi materijala o kojima će se na sjednici raspravljati 

 vodi Popis članova, imovine, školovanju i stručnom usavršavanju 

članova, dodjeli priznanja i dr. 

 obavlja i sve druge administrativne poslove koje mu povjeri Upravni 

odbor ili predsjednik Glazbe 

 

Članak 45. 

Članovi Glazbe stegovno odgovaraju za provedbu svojih članskih dužnosti 

utvrđenih Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi Stegovna 

komisija satavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština. 

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor ili 

najmanje desetina članova Skupštine. 

Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine. 

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere: 

1.    Opomena 

2.    Uskrata prava sudjelovanja u radu Glazbe (suspenzija) 

3.    Isključenje iz članstva Glazbe. 

 

Oduke se donose većinom glasova Stegovne komisije. 

 

Članak 46. 

Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana podnijeti žalba 

Skupštini, računajući od dana primitka odluke. 

Skupština je dužna rješiti žalbu u roku od 30 dana od primitka žalbe. 



 

Članak 47. 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Glazbe, Skupština ili upravni odbor 

mogu osnivati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela. 

Odlukom o osnivanju komisije ili radnog tijela uređuje se njihov sastav, 

zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova. 

 

VI. IMOVINA GLAZBE I NAČINI STJECANJA 

Članak 48. 

Imovinu Gradske glazbe Samobor čine novčana sredstva, pokretne stvari i 

nekretnine. 

 

Članak 49. 

Glazba imovinu stječe: 

- prikupljanjem članarine 

- obavljanjem djelatnosti 

- sufinanciranjem aktivnosti temeljem programa rada iz javnih izvora 

- dobrovoljnih priloga i darova 

- iz drugih izvora u skladu sa Zakonima 

 

Članak 50. 

Financijsko poslovanje Glazbe obavlja se u skladu sa Zakonima Republike 

Hrvatske i drugim propisima. 

Glazba vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema Zakonu o  

financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. 

 

Članak 51. 

Za svaku godinu Glazba donosi financijski plan i godišnji obračun. 

U slučaju ne donošenja plana za predstojeću godinu do 31. prosinca tekuće 

godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje prvog tromjesečja 

nadolazeće godine. 

Godišnji obračun se donosi u zakonima propisanim rokovima. 

 



VII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA GLAZBE  

Članak 52. 

Likvidatora Glazbe imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog 

odbora. 

Likvidator može biti i osoba koja nije član Glazbe, a mora raspolagati 

odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi 

brigu o raspodjeli imovine Glazbe. Likvidator zastupa Glazbu u postupku 

likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao 

osoba ovlaštena za zastupanje Glazbe do okončanja postupka likvidacije i brisanja 

Glazbe iz Registra udruga. 

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Glazbe u 

visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja. 

 

VIII. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI 
UDRUGA  

Članak 53. 

Glazba se može udružiti u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga 

i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije čiji su ciljevi i 

djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje 

pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja utvrđenih ovim Statutom. 

O udruživanju u druge zajednice, kao i o istupanju iz članstva odnosno 

razdruživanju, odlučuje Skupština Glazbe na prijedlog Upravnog odbora Glazbe. 

 

Članak 54. 

Glazba može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike 

Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg 

djelovanja Glazbe. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju 

i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Glazbe.  

 

 

 

Članak 55. 

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se 

Pravilnikom o radu podružnica. Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa 

Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora Glazbe. 

 

 



Članak 56. 

O statusnim promjenama Glazbe odlučuje Skupština natpolovičnom većinom 

glasova redovnih članova Glazbe. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s 

Glazbom ili Udrugom čiji financijski izvještaji iskazuju negativan rezultat.  

 

 

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 
UNUTAR GLAZBE 

Članak 57. 

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Glazbi i/ili aktivnostima u 

sklopu djelovanja Glazbe, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu 

Upravnog odbora. 

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima 

članova Glazbe kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad 

Glazbe u cjelini, odnosno, ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa 

na sve članove. 

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja 

Glazbom. 

 

X.  PRESTANAK POSTOJANJA GLAZBE I POSTUPAK S 
IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA 

Članak 58. 

Glazba prestaje postojati:  

 odlukom Skupštine Glazbe 

 odlukom Skupštine Glazbe o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom 

udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,  

 u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.  

Odluke Skupštine Glazbe iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom 

većinom svih članova Udruge.  

Članak 59. 

U slučaju prestanka postojanja Glazbe, imovina se, nakon namirenja 

vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, 

ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke 

Skupštine Glazbe.  



U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Glazbe ne može sastati i 

donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Samobor. 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 60. 

Statut Glazbe odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom 

glasova ukupnog broja redovnih članova Glazbe nakon provedene rasprave.  

 

Članak 61. 

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje jedna 

trećina (1/3) redovnih članova udruge. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta 

podnosi se u pisanom obliku Upravnom odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna 

dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i 

dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i 

dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga 

 

Članak 62. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. 

Tumačenje drugih akata Glazbe daje Upravni odbor.  

 

Članak 63. 

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom 

odlučuje Upravni odbor. 

Članak 64. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

U Samoboru, 03.09.2015. 

  PREDSJEDNICA 

   Vesna Mihalinec 

 


