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Temeljem članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/2014.i 70/2017.) 

osnivačka Skupština Glazbenog kluba Lisinski, održana 21. travnja 2018. godine, donosi: 

 

 

S T A T U T  

GLAZBENOG KLUBA LISINSKI 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i znaka, područje 

djelovanja, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguravanja javnosti djelovanja, 

uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna 

odgovornost članova i način 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, izbor i opoziv likvidatora udruge, prestanku 

postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u 

slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te druga 

pitanja od značaja za udrugu. 

Članak 2. 

Naziv udruge je: GLAZBENI KLUB LISINSKI  

Skraćeni naziv udruge je: GK LISINSKI  

Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo. 

Članak 3. 

Ova je udruga neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za 

opću upravu.  

Glazbeni klub Lisinski nastavlja tradiciju Hrvatskog glazbenog kluba “Lisinski”, 

osnovanog 16. srpnja 1910. u  Zagrebu. 

Članak 4. 

Glazbeni klub Lisinski predstavljaju i zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. 

Skupština Glazbenog kluba Lisinski može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.  

Članak 5. 

Glazbeni klub Lisinski u svom poslovanju upotrebljava pečat i znak (logo). 

Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti i isprave Glazbenog kluba Lisinski, kao i 

financijski dokumenti. 
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Glazbeni klub Lisinski ima pečat ovalnog oblika s natpisom na gornjem obodu: Glazbeni 

klub, u sredini: Lisinski, a na donjem obodu: Zagreb. 

Pečat čuvaju Predsjednik, Tajnik i Blagajnik. 

Znak (logo) Glazbenog kluba Lisinski sastoji se od stiliziranog naziva udruge i koristi se u 

poslovnoj korespondenciji. 

 

Članak 6. 

Glazbeni klub Lisinski djeluje na području kulture i umjetnosti, posebice na području 

zborskog pjevanja te očuvanja glazbeno-kulturne baštine.  

Članak 7. 

Ciljevi Glazbenog kluba Lisinski su poticanje, razvijanje i unapređenje glazbene kulture i 

glazbeno-scenskog amaterizma, promicanje glazbeno-kulturne baštine putem scenskih nastupa, te 

razvoja glazbeno-scenskog amaterizma. 

Članak 8. 

Ciljevi Glazbenog kluba Lisinski ostvaruju se putem sljedećih djelatnosti: 

- Okupljanje ljubitelja glazbe i glazbeno-scenskog amaterizma. 

- Organiziranje proba za članove Glazbenog kluba Lisinski pod stručnim vodstvom. 

- Organizacija i provođenje edukacije (povremenih radionica, seminara i tečajeva) za 

članove Glazbenog kluba Lisinski, 

- Organiziranje i sudjelovanje na kulturno-umjetničkim manifestacijama u zemlji i inozemstvu. 

- Organiziranje i poticanje kulturno umjetničkog izražaja te razvijanju slobodnih aktivnosti  

- Suradnja sa sa sličnim asocijacijama i udrugama u zemlji i inozemstvu. 

Gospodarske djelatnosti Udruge su: izdavanje publikacija, biltena, plakata i sl, te 

multimedijalnih sadržaja sukladno Zakonu. 

Članak 9. 

Rad Glazbenog kluba Lisinski je javan. Javnost rada ostvaruje se na načine utvrđene ovim 

Statutom, te pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članstva o radu Glazbenog kluba Lisinski i 

značajnim događajima, putem pisanih izvješća, posebnih skupova, elektronski ili na drugi 

prikladan način, te putem sredstava javnog priopćavanja. 

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Glazbeni klub Lisinski može izdavati svoje 

glasilo u skladu s propisima o javnom priopćavanju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština 
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Glazbenog kluba Lisinski. Po potrebi udruga izdaje i druga sredstva javnog priopćavanja 

(periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti. 

 

II. ČLANSTVO U GLAZBENOM KLUBU LISINSKI 

Članak 10. 

Članom Glazbenog kluba Lisinski može postati svaka fizička osoba pod jednakim uvjetima 

utvrđenima ovim Statutom.  

Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o 

učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 

godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.  

Članovi Udruge se upisuju u popis članova koji vodi tajnik Udruge. 

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-

u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u 

udruzi. 

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov 

zahtjev.                                                          

Članovi Glazbenog kluba Lisinski mogu biti: redovni, pridruženi i podupirući. 

Članak 11. 

Redovnim članom može postati svaka osoba na osnovu vlastite želje i prihvaćanjem 

Statuta, a nakon uspješno položene početne (ulazne) audicije. Sadržaj, način i kriterije uspješnosti 

audicije određuje i provodi stručni voditelj sekcije. 

Članak 12. 

Prijem novih redovnih članova provodi se najmanje jednom godišnje. O audiciji se na 

odgovarajući način obavještava javnost kako bi svi zainteresirani građani mogli pristupiti pod 

jednakim uvjetima. 

Članak 13. 

Osim javnih audicija, stručni voditelj dužan je provesti pojedinačnu audiciju na zahtjev bilo 

koje zainteresirane osobe. U posebnim situacijama može se provesti audicija postojećih redovnih 

članova zbog potrebne selekcije. Takva audicija se može ocjenjivati i komisijski. 

Članak 14. 

Redovni član Glazbenog kluba Lisinski ima sljedeća prava, obveze i odgovornosti: 

- da bira i bude biran u sva tijela Glazbenog kluba Lisinski, 

- da na Skupštini Glazbenog kluba Lisinski zajedno s ostalim članovima ravnopravno odlučuje 

o svim pitanjima u nadležnosti Skupštine, 

- da bude obaviješten o svim pitanjima vezanim za djelatnost Glazbenog kluba Lisinski, 

- da prisustvuje i sudjeluje u probama sekcije u čijem radu sudjeluje, 

- da plaća članarinu, 

- da se pridržava odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, 

- da čuva i unapređuje ugled, čast i imovinu Udruge. 
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Članak 15. 

Pridruženim članom može postati svaka osoba na osnovu vlastite želje i prihvaćanjem 

Statuta. Odluku o prijemu pridruženog člana donosi predsjedništvo Glazbenog kluba Lisinski.  

Pridruženi članovi su oni članovi koji žele sudjelovati u radu udruge ali nisu zadovoljili na 

audiciji. Oni mogu pomagati u realizaciji ciljeva i provođenju djelatnosti udruge. 

Pridruženi član ima sljedeća prava, obveze i odgovornosti: 

- da bira i bude biran u sva tijela Glazbenog kluba Lisinski, 

- da na Skupštini Glazbenog kluba Lisinski zajedno s ostalim članovima ravnopravno odlučuje 

o svim pitanjima u nadležnosti Skupštine, 

- da bude obaviješten o svim pitanjima vezanim za djelatnost Glazbenog kluba Lisinski, 

- da na poziv nadležnog tijela ili osobe, kao pomagač sudjeluje u obavljanju aktivnosti Udruge, 

- da plaća članarinu, 

- da se pridržava odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, 

- da čuva i unapređuje ugled, čast i imovinu Udruge. 

Članak 16. 

Podupirućim članom može postati svaka osoba na osnovu vlastite želje i prihvaćanjem 

Statuta. Odluku o prijemu podupirućeg člana donosi predsjedništvo Glazbenog kluba Lisinski.  

Podupirući članovi su oni članovi koji povremeno sudjeluju u glazbenim aktivnostima 

(pjevačice i pjevači) ali ne žele sudjelovati u redovitom radu Udruge, niti u upravljanju njome. 

Podupirući član ima sljedeća prava, obveze i odgovornosti: 

- da povremeno, na poziv nadležnog tijela ili osobe, kao pomagač sudjeluje u obavljanju 

aktivnosti udruge, 

- da prisustvuje svim aktivnostima udruge i daje prijedloge za njihovo unapređenje. 

- da bude obaviješten o svim pitanjima vezanim za djelatnost Glazbenog kluba Lisinski, 

- da se pridržava odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, 

- da čuva i unapređuje ugled, čast i imovinu Udruge. 

Članak 17. 

Članstvo u Glazbenog kluba Lisinski prestaje dragovoljnim istupom, isključenjem iz 

članstva ili smrću. 

Članak 18. 

O dragovoljnom istupu član obavještava Udrugu usmeno ili pismenim putem. 

Dragovoljnim istupom smatra se i prestanak plaćanja članarine u periodu dužem od tri mjeseca, 

prestanak s redovitom aktivnošću u Glazbenom klubu Lisinski u periodu dužem od tri mjeseca te 

odbijanjem zaprimanja obavijesti o radu Udruge. 

Članak 19. 

Član može biti isključen iz članstva Glazbenog kluba Lisinski ako teže naruši obaveze 

propisane Statutom, ako konstantno remeti odvijanje aktivnosti, opstruira rad i djelovanje Kluba, 

ako svojim djelovanjem nanosi štetu ugledu Glazbenog kluba Lisinski ili se ne uklapa u 

umjetničku koncepciju Kluba.  

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Glazbenog kluba Lisinski na prijedlog 

Stegovnog odbora.  
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Članak 20. 

Član kojem je izrečena mjera isključenja ima pravo žalbe na istu u roku od 15 dana nakon 

što mu je uručena pismena odluka o izrečenoj mjeri. 

O žalbi odlučuje Skupština Glazbenog kluba Lisinski, u roku od 30 dana od dana dostave 

žalbe, tajnim glasovanjem i to natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Glazbenog 

kluba Lisinski. 

Odluka donesena u ovom postupku je konačna. 

 

 

 

III. TIJELA GLAZBENOG KLUBA LISINSKI NAČIN UPRAVLJANJA 

Članak 21. 

Glazbeni klub Lisinski ima ova tijela: 

- Skupštinu 

- Predsjedništvo 

- Predsjednika 

- Dopredsjednika 

- Tajnika 

- Nadzorni odbor 

- Umjetnički odbor 

- Stegovni odbor 

 

SKUPŠTINA GLAZBENOG KLUBA LISINSKI 

Članak 22. 

Skupština je najviše tijelo Glazbenog kluba Lisinski. Skupštinu čine svi poslovno sposobni 

redovni i pridruženi članovi Glazbenog kluba Lisinski. 

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica 

Skupštine održava svake tri godine. 

Članak 23. 

Skupštinu saziva Predsjedništvo Glazbenog kluba Lisinski. U odluci o sazivanju skupštine 

Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice Skupštine te dan i mjesto održavanja. Predsjedništvo 

je dužno sazvati sjednicu skupštine Glazbenog kluba Lisinski i kada to zatraži Nadzorni odbor ili 

najmanje osam članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su 

obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ukoliko Predsjedništvo ne sazove sjednicu skupštine u 

roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati 

prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice Skupštine). 

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik. U 

slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice 

javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za 

zastupanje upisana u Registar udruga ili  najmanje osam članova Skupštine, koji su upisani u 

popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge. 
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Članak 24. 

Skupština ima sljedeće nadležnosti: 

- donosi i mijenja statut Glazbenog kluba Lisinski 

- bira i opoziva članove Predsjedništva (Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika), članove 

Umjetničkog, Nadzornog i Stegovnog odbora te Likvidatora,  

- donosi plan i program rada,  

- donosi financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu 

kalendarsku godinu,  

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,  

- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge, 

- odlučuje o žalbama na odluke u stegovnom postupku. 

- odlučuje o svim ostalim pitanjima od značenja za rad Glazbenog kluba Lisinski koja ovim 

Statutom ili posebnom odlukom Skupštine nisu stavljena u nadležnost nekog drugog tijela. 

Članak 25. 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutna barem polovina članova Skupštine. 

Ako u vrijeme određeno za početak nije postignut kvorum, može se pričekati 30 minuta i ako je 

prisutna barem jedna četvrtina članova Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke. 

Odluka je donesena ako za nju glasa natpolovična većina prisutnih članova Skupštine. 

Članak 26. 

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik koji se nakon sjednice stavlja na uvid svim 

članovima Skupštine, a kojeg potpisuje zapisničar  i  jedan ovjerovitelj i potom arhivira. 

Članak 27. 

Mandat Predsjedništva, Predsjednika, Tajnika, Nadzornog odbora, Umjetničkog odbora i 

Stegovnog odbora traje tri godine. Osobe izabrane u tijela Glazbenog kluba Lisinski mogu se u ta 

tijela birati više puta. 

Ukoliko nekom članu kolektivnog tijela udruge prestane članstvo u Glazbenom klubu 

Lisinski Skupština može u ad hoc sazivu kooptirati novog člana tog tijela. Udruga može kooptirati 

do najviše 1/3 članova pojednog tijela, uz obveznu potvrdu na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. 

Istim postupkom mogu se izabrati i stručne osobe (dirigenti, voditelji sekcija i drugi). Na taj se 

način ne mogu birati Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik udruge. 

Članak 28. 

Predsjedništvo Glazbenog kluba Lisinski je kolektivno izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo 

upravljanja udrugom između dviju  Skupština. 

Predsjedništvo Glazbenog kluba Lisinski čine tri člana: Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik 

Glazbenog kluba Lisinski. 

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Predsjedništva. 
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Članak 29. 

Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 

Sastanke Predsjedništva saziva jedan od članova Predsjedništva na vlastitu inicijativu ili na 

inicijativu najmanje pet članova Skupštine Glazbenog kluba Lisinski. 

Članak 30. 

Sastanci Predsjedništva su javni.  

Sastanku Predsjedništva može prisustvovati svaki član Glazbenog kluba Lisinski, no u 

donošenju odluka sudjeluju samo članovi Predsjedništva. Predsjedništvo može pravovaljano 

odlučivati ako je prisutna natpolovična većina članova Predsjedništva. Odluke su pravovaljane ako 

su donesene natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva.  

Članak 31. 

Predsjedništvo Glazbenog kluba Lisinski ima dužnosti da: 

- utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,  

- utvrđuje prijedlog financijskog plana i godišnje financijsko izvješće, 

- podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu, 

- brine o informiranju članstva i javnosti, 

- odlučuje o korištenju sredstava Udruge, 

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,  

- obavlja poslovnu i drugu komunikaciju u ime Udruge, 

- imenuje blagajnika, 

- donosi odluku o osobi za vođenje knjigovodstva, 

- organizira edukaciju za članove Glazbenog kluba Lisinski, 

- donosi odluke koje su bitne za nesmetano funkcioniranje Udruge između dviju Skupština, 

- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanje ciljeva Udruge, 

- vodi poslove Udruge sukladno Statutu i propisima,  

- predlaže dnevni red Skupštine,  

- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,  

- odgovara za zakonitost rada Udruge, 

- saziva i vodi sastanke Predsjedništva, saziva i vodi sjednice Skupštine 

- provodi plan i program rada,  

- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost. 

Članak 32. 

Predsjednik ima dužnost da:  

- predstavlja i zastupa Glazbeni klub Lisinski 

- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge; 

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela, 

- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva, 

- podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini, 

- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge 

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga  

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini. 
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Članak 33. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga 

Dopredsjednik. 

Članak 34. 

Tajnik Glazbenog kluba Lisinski zadužen je za organizacijske i administrativne poslove 

udruge.  

Članak 35. 

Dužnosti Tajnika su: 

- da predstavlja i zastupa  Glazbeni klub Lisinski,  

- da vodi arhivu udruge, 

- da brine i nadzire rad stručnih tijela i osoba, 

- da vodi registar članova. 

 

 

NADZORNI ODBOR 

Članak 36. 

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na mandat od 3 godine. Za člana 

Nadzornog odbora ne može biti biran član Predsjedništva, niti član  ostalih tijela upravljanja. 

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova. 

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora. 

Članak 37. 

Nadzorni odbor nadzire statutarnost rada Udruge, pravilnu primjenu odluka, primjenu akata 

koje donosi Skupština i Predsjedništvo, te nadzire financijsko i upravno poslovanje. 

O izvršenom nadzoru Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini. 

Nadzorni odbor se sastaje prema potrebi ili na inicijativu Skupštine, drugog tijela 

Glazbenog kluba Lisinski ili samih članova. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih 

članova. 

UMJETNIČKI ODBOR 

Članak 38. 

Glazbeni klub Lisinski bira Umjetnički odbor koji čine 6 članova koje bira Skupština na 

mandat od 3 godine.  

Članak 39. 

Umjetnički odbor vodi repertoarnu politiku Glazbenog kluba Lisinski. Umjetnički odbor 

podnosi Skupštini izvještaj o radu u protekloj godini i plan rada (repertoar, nastupi) za iduću 

godinu. Za naknadno uvrštavanje u repertoar autora koji nisu u skladu s općom repertoarnom 

politikom ili planom za dotičnu godinu, potrebna je suglasnost Skupštine.Umjetnički donosi 

odluke večinom glasova. 
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STEGOVNI ODBOR 

Članak 40. 

Stegovni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na mandat od 3 godine. 

Članovi  Glazbenog kluba Lisinski odgovaraju za povredu svojih dužnosti utvrđenih Statutom 

ili drugim aktima  Glazbenog kluba Lisinski. Stegovni odbor pokreće stegovni postupak na vlastitu 

inicijativu, zahtjev Predsjedništva, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine. 

Članak 41. 

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere: 

- opomena članu 

- prijedlog zabrane sudjelovanja na nastupima 

- prijedlog za isključenje iz Glazbenog kluba Lisinski. 

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovnog odbora. 

Prijedlog Stegovnog odbora razmatra Predsjedništvo i može izreći sljedeće stegovne mjere: 

- zabrana sudjelovanja na nastupima, 

-    isključenje iz Glazbenog kluba Lisinski. 

Članak 42. 

Članu Predsjedništva, Predsjedniku i Tajniku te članu bilo kojeg drugog tijela Glazbenog 

kluba Lisinski mandat može prestati i prije isteka na vlastiti zahtjev ili opozivom zbog razloga 

navedenih u članku 19. Statuta. O opozivu odlučuje Skupština sazvana na način propisan 

člankom 23. ovog Statuta. 

 

 

IV. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI GLAZBENOG KLUBA LISINSKI 

Članak 43. 

Glazbeni klub Lisinski se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice 

udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. 

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština. 

Članak 44. 

Radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge, unutar Glazbenog kluba 

Lisinski se mogu osnovati sekcije. Sekcije su ustrojstveni oblici udruge i nemaju svojstvo pravne 

osobe. Svaka sekcija ima stručnog voditelja s mandatom od tri godine. Stručni voditelj sekcije je 

ujedno i član umjetničkog odbora Glazbenog kluba Lisinski. 

Članak 45. 

Sekcije iz članka 44. osnivaju se odlukom Skupštine Glazbenog kluba Lisinski. 

Odluka o osnivanju sekcije mora sadržavati odredbe o nazivu, o organizaciji i radu, 

posebnim ciljevima i djelatnostima, te o voditelju sekcije. 
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V. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM 

Članak 46. 

Imovinu Glazbenog kluba Lisinski čine: 

- novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i 

darovima; 

- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, 

financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora; 

- nekretnine i pokretne stvari udruge; 

- druga imovinska prava. 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem 

djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom. 

 

 

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 

 

Članak 47. 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova 

udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. 

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. 

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. 

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se 

podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni 

član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog 

vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s 

odlukom arbitražnog vijeća.   

 

VII. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE 

Članak 48. 

Za obavljanje stručnih poslova Skupština imenuje stručne osobe: dirigenta i po potrebi 

koreografa i stručnjake drugih potrebnih profila. 

Članak 49. 

Prije imenovanja osoba na dužnosti iz čl. 48. Predsjedništvo je dužno pribaviti podatke o 

stručnosti navedenih osoba, te ih podastrijeti Skupštini. 

Članak 50. 

Osobe iz čl. 49. odgovaraju Skupštini i Predsjedništvu Glazbenog kluba Lisinski.  

Posebnim ugovorom može se osobama koje obavljaju neku od navedenih dužnosti odrediti 

primjerena novčana naknada. 

Članak51. 

Financijsko poslovanje Glazbenog kluba Lisinski vodi se preko žiro računa kod neke od 

poslovnih banaka sa sjedištem u Zagrebu. 

Potpisnici u platnom prometu su Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Glazbenog kluba 
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Lisinski. Skupština Glazbenog kluba Lisinski može imenovati i druge osobe kao potpisnike u 

platnom prometu. 

Blagajnik ne može biti potpisnik u platnom prometu. 

Članak 52. 

Udruga može dodjeljivati nagrade i priznanja članovima Udruge, drugim udrugama te 

pravnim i fizičkim osobama koje su svojim radom doprinijele radu Udruge te promicanju 

djelatnosti i ciljeva Udruge. Nagrade i priznanja dodjeljuju se prema posebnom Pravilniku o 

nagradama i priznanjima, kojeg donosi Predsjedništvo. 

 

VIII. PRESTANAK  

Članak 53. 

Glazbeni klub Lisinski prestaje postojati: 

- odlukom Skupštine o prestanku Udruge, 

- odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi ili spajanju s drugom udrugom, 

- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom. 

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom članova 

Skupštine. 

 

Članak 54. 

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili 

ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, o čemu će odlučiti Skupština na 

svojoj posljednoj sjednici. 

 

LIKVIDATOR 

Članak 55. 

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka 

upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka 

likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga. 

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge. 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 56. 

Statut Glazbenog kluba Lisinski donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova 

prisutnih članova Skupštine. 

Članak 57. 

Za tumačenje Statuta isključivo je nadležna Skupština Glazbenog kluba Lisinski. 
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Članak 58. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

U Zagrebu, 21. travnja 2018.  

 

 

 Predsjednica Glazbenog kluba Lisinski 

  

  

 _______________________________ 

 Ana Šlogar 

 


