Na temelju dlanka 13. Zakona o udrugama (,,Narodne Novine" brojTa/1"$ idlanka 21. Saveza udruga -

Hrvatski sabor kulture od 20. veljade 2015. godine i 19. veljade 2016. godine, skupitina Saveza udruga Hrvatskog sabora kulture, na sjednici odrianoj 24. veljade 2017. godine, donijela je

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Saveza udruga - Hrvatski sabor kulture
elanak

t.

U Statutu Saveza udruga - Hrvatskisabor kulture od 20. veljade 2015. godine i 19. veljade 2016. godine u
dlanku 2 rijedi: ,,izvan udruga" briSu se.

dlanak 2.
U dlanku 10. stavku 1. prije rijedi:,,Javnost rada HSK" dodaju se rijedi:"Djelovanje HSK je javno.".

U stavku 3. iza rijedi: "Skupltine HSK-a" dodaju se rijedi: "i Upravnog odbora HSK" te iza rijedi: "svim
dlanicama" dodaju se rijedi: "putem oglasne plode HSK i elektronidkom poitom".

I
I

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"{4) Danom objave na oglasnoj plodi HSK-a dlanovise smatraju obavijeitenima."
Dodaju se stavak 5.,6.i7. kojiglase:

I

"(5) Svi dlanovi su duini provjeravati elektronidku poitu i pravodobno obavijestiti HSK o svakoj promjeni
e-mail adrese.

I

(6)tlanovisu duZni o svim odlukama izakljudcima Skup5tine

HSK-a i Upravnog odbora HSK-a obavijestiti

svoje ilanice.

I

(7) Radi 5to potpunijeg informiranja javnosti i dlanova HSK-a o radu HSK-a te objave strudnih radova iz
podrudja djelovanja udruge, HSK mo)e u skladu s odredenim odi'edbama o javnom informiranju izdavati

l

svoje glasilo. Akt o osnivanju i izdavanju glasila donosi Upravni odbor.".

dlanak 3.
U dlanku LL. stavku 1. rijedi; "izvan udruga" briSu se.

ilanak

+.

U dlanku 13. stavku 1. dodaje se todka 18. koja glasi:"iuvonje i podizonje ugleda HSK."

dlanak 5.
dlanak 14. stavak 3. mijenja se i glasi: "elon se briie iz tlanstva ako nije u cijetosti platio ilonorinu zo
prethodnu godinu.".

dlanak 6.
U

ilanku 20. stavku 4. rijedi: "izvan udruga" briSu se.
e

lanak 7.

U dlanku 21. stavku L. dodaje se todka 1-3. koja glasi: "odluduje o Zalbama dlanova protiv odluke
Upravnog odbora o brisanju i iskljuienju iz dlanstva te ialbama protiv odluke o stegovnoj mjeri.".
dlanak 8.

v 5t,

U dlanku 22. stavku 2. dodaje se todka 5. koja glasi: ,,brisanjem ili iskljudenjem pravne osobe iz dlanstva
HSK-a, koj u predstavlja.".

clanak 9.
U dlanku 28. stavku L. dodaje se todka 16. koja glasi: "na zahtjev dlana udruge provodi unutarnji nadzor
rada HSK- a, u skladu s dlankom 42.Zakona o udrugama.". .

elanak 10.
U dlanku 32. stavku 4. rijedi: "prema Zakonu i Pravilniku o radu" briSu se te se dodaju rijeci: ,,Prestankom

mandata prestaje i ugovor o radu.".
elanak 11.
U ilanku 36.'stavak

.s€
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dodaje se todka 16. koja glasi: "odgovoran je za podno5enje Skupltini prijedloga

godiSnjeg fina ncijskog izvje5ia.".

dlanak L2.
U dlanku 37. stavak 7. briSe se.

elanak 13.
U dlanku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(L)Svisporovi/sukobi interesa koji proizlaze iz ovog Statuta i u vezis njim, ukljudujuii i sporove/sukobe
interesa koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne
udinke koji iz toga proistjedu, konadno ie se rjeSavat pred tijelom za rjeiavanje sporova/sukoba interesa
koje

ie bitisastavljeno od predsjednika Upravnog odbora

dlanak 57. stavak 2. briSe se.

i dva dlana koje imenuje Upravniodbor. ".

dlanak 14.

U dlanku 58. stavak 2. mijenja se i glasi: "Redovna sjednica Skupitine odriava se najmanje jednom
godi5nje.".
Stavak 3. mijenja se i glasi: "lzvanredna sjednica SkupStine odrZava se prema potrebi i moZe se odriati
telefonskim putem, putem elektronidke poite ili video poziva te je ovlaitena odludivati o svim pitanjima
iz nadleZnosti Skup5tine."

Dodaju se stavci 4.,5. i 6. koji glase:

"(4) O telefonskoj sjednici Skup5tine vodit ie se audio snimka. Na temelju audio snimke izradit ie se
nacrt zapisnika koji ie potpisati zapisnidar i predsjednik Skupitine.
(5) O sjednici Skupitine putem video poziva vodit ie se audio-video snimka. Na temelju audio-video
snimke izradit

ie

se nacrt zapisnika koji

ie potpisati

zapisnidar i predsjednik SkupStine.

{6)sjednice Upravnog Odbora odriavaju se prema potrebi.".

w.raQ

dlanak 15.

U dlanku 59. stavak 4. mijenja se iglasi: "U pozivu za Redovnu sjednicu SkupStine izrijekom se mora
priopiiti mjesto, vrijeme i razlozi sazivanja sjednice Skupitine, a u pozivu za telefonsku sjednicu
Skupitine vrijeme i razlozi sazivanja sjednice Skupitine.".
elanak

1-6.

U dlanku 61. stavak 2. mijenja se i glasi: "skupitina se moie odriati

i pravovaljano odludivati

ako

je

na

sjednici nazodno vi5e od polovice ukupnog broja dlanova Skupitine. Ako na sjednici SkupStine nije
nazodno vi5e od polovice ukupnog broja dlanova Skupitine, Skupitina je duZna pridekati 30 minuta od
podetka sjednice Skup5tine. Protekom 30 minuta od podetka sjednice, Skup5tina se moie odriati i
pravovaljano odludivati ako je na sjednici nazodno dvije petine od ukupnog broja dlanova Skupitine.".
elanak 17.

r't#

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Saveza udruga

-

Hrvatski sabor kulture stupa na snagu

osmog dana od dana objave na oglasnoj ploii HSK-a.

U Zagrebu, 24. veljade 2017. godine

Predsjednik Saveza udruga

w
1948.

-

Hrvatski sabor

ku ltu re

Zdravko Obradovii
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Ovjerava se da je ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta u skladu sa
Zakonom o udrugama temeljem rjeSenja ovog Gradskog ureda KLASA: UP/l-230-02117021439, URBROJ: 251-07-11-18-2 od 17. svibnja 2018. godine.
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