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 Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 88/01), ″HD 
Televizija″ - udruga za educiranje i promoviranje HDTV tehnologija – Zagreb, na svojoj 
osnivačkoj Skupštini održanoj dana 21. ožujka 2009. godine, donosi 
 
 

STATUT 
 

″HD TELEVIZIJE″ – UDRUGE ZA EDUCIRANJE I PROMOVIRANJE  
HDTV TEHNOLOGIJA 

 
 
I. OSNOVNE ODREDBE 
 
Članak 1  
   ″HD Televizija″ - udruga za educiranje i promoviranje HDTV tehnologija (u daljnjem 
tekstu: Udruga) je udruga dobrovoljno i slobodno udruženih građana koji žele približiti nove 
tehnologije, ovim Statutom uređuje odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruga, 
djelatnostima kojima ostvaruje ciljeve, ostvarivanju javnosti rada, članstvu, članarini i 
prilozima, pravima, obvezama i odgovornostima članova, unutarnjem ustroju i tijelima, 
imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s 
imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.  
 
Članak 2  
   Naziv udruge je ″HD Televizija″ - udruga za educiranje i promoviranje HDTV tehnologija. 
 
   Skraćeni naziv je "HD Televizija". 
 
   Sjedište Udruge je u Zagrebu, Lepavinski put 5. 
   Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.  
 
Članak 3  
   Udruga je nepolitička i neprofitna pravna osoba. 
 
   Udrugu  zastupa, predstavlja i punopravno potpisuje predsjednik Društva, a u slučaju 
njegove odsutnosti ili sprječenosti potpredsjednici ili tajnik. 
 
Članak 4  
   Društvo je osnovano na Osnivačkoj Skupštini članova dana 21. ožujka 2009. godine, a 
upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske. 
 
Članak 5  
   Udruga ima znak. 
   Izgled znaka utvrđuje Skupština posebnom odlukom.  
 
Članak 6  
   Udruga ima pečat. 
   Pečat Udruge je pravokutnog oblika, veličine 2x4 cm, u kojem piše: 
″HD Televizija″ - udruga za educiranje i promoviranje HDTV tehnologija, Zagreb - 
Hrvatska. 



2 

 

Članak 7  
   Udruga može ostvarivati suradnju i udruživati se u saveze ili zajednice udruga, te učlaniti u 
međunarodne udruge. Odluku o tome donosi Skupština Udruge na prijedlog Predsjedništva.  
 
 
II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE 
 
Članak 8  
   Udruga je osnovana s ciljem poticanja, usmjeravanja i informiranja članova i građana o 
novim tehnologijama. 
 
Članak 9 
   Radi ostvarivanja ciljeva propisanim člankom 8. ovog Statuta, Udruga će obavljati sljedeće 
djelatnosti: 
-  informiranje o novostima na području audio-video tehnike, posebno HDTV tehnologije 
putem seminara, predavanja i edukativnih radionica; 
-  inventivni rad usmjeren na razvoj i uvođenje novih ili unapređenje postojećih proizvoda 
kao i širenje znanja građana o tehničkim dostignućima na području novih tehnologija;  
-  medijsko praćenje događaja vezanih uz TV, filmski i kino sadržaj; 
- objave  raznih edukativnih sadržaja i uputa; 
- suradnja sa srodnim udrugama i sličnim organizacijama, te domaćim i stranim internetskim  
   portalima; 
- uređivanje internetske stranice i foruma dostupnim svima; 
- izdavanje glasila i drugih publikacija, sukladno posebnim propisima, a vezano uz cilj 
udruge 
 
Članak 10 
  Udruga je samostalna u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenim ovim Statutom i 
Pravilnikom o radu Udruge. 
 
  Rad udruge je javan. Javnost se ostvaruje otvorenim sjednicama svih tijela Udruge i 
obavještavanjem javnosti putem internetske stranice Udruge. 
 
 
III. ČLANOVI UDRUGE 
 
Članak 11 
  Članom Udruge mogu postati svi punoljetni poslovno sposobni građani Republike Hrvatske 
i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te stranci koji govore hrvatskim jezikom, 
koji imaju razumjevanja i znanja o novim televizijskim tehnologijama, ukoliko su spremni 
pomoći u radu Udruge. 
 
  Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge, nakon 
prethodne verifikacije od strane Predsjedništva. 
 
Članak 12 
  Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske 
iskaznice utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom. 
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Članak 13 
  Udruga može imati počasne članove. 
 
  Počasni član Udruge može postati fizička ili pravna osoba koju, zbog osobitih zasluga za 
Udrugu ili osobitih znanja i zasluga u promicanju svijesti i informiranosti građana o novim 
televizijskim tehnologijama, na prijedlog Predsjedništva izabire Skupština. 
 
  Počasnim članovima izdaje se diploma. 
  Počasni članovi imaju pravo prisustvovati sjednicama tijela Udruge. 
 
Članak 14 
  Prava i dužnosti članova Udruge su: 
- da rade na ostvarenju zadataka Udruge; 
- da bira i bude biran u tijela Udruge; 
- da sudjeluje u donošenju odluka Skupštine; 
- da podnosi prijedloge radi rješavanja pitanja i poboljšanja rada Udruge; 
- da sudjeluje u radu tijela formiranih u Udruzi. 
 
Članak 15 
  Članstvo u Udruzi prestaje: 
- istupom; 
- isključenjem i 
- prestankom djelovanja Udruge. 
 
Članak 16 
  Član Udruge koji ne ispunjava dužnosti iz članka 14. ovog Statuta, koji svojim djelima 
blokira rad Udruge, te ukoliko se ogriješi o moralne i društvene norme ponašanja i Zakone 
RH, može biti isključen iz Udruge. 
 
  Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Udruge, na prijedlog bilo kojeg člana Udruge. 
Protiv odluke o isključenju može se podnjeti žalba Skupštini Udruge. 
 
  Odluka Skupštine je konačna. 
 
 
IV. TIJELA I DUŽNOSNICI UDRUGE 
 
Članak 17 
  Tijela i dužnosnici Udruge su: 
1. Skupština 
2. Predsjedništvo 
3. Nadzorni odbor 
4. Predsjednik i potpredsjednici 
5. Tajnik Udruge 
 
  Skupština može osnovati i druga stalna, a Predsjedništvo povremena tijela, čiji se zadaci 
određuju aktom o osnivanju. 
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1. Skupština 
 
Članak 18 
  Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. 
  Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge. 
 
Članak 19 
  Sjednice Skupštine Udruge su redovne, izvanredne i izborne. 
 
  Redovna sjednica Skupština održava se jednom godišnje, a izvanredna po potrebi. 
  Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četvrte godine. 
 
Članak 20 
  Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili po zaključku 
Predsjedništva. 
 
  U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto 
njenog održavanja. 
 
  Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu na izvanrednoj sjednici kada to zatraži najmanje 
trećina članova Udruge ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu o sazivanju Skupštine 
predlagatelji su obvezni dnevni red sjednice. 
 
Članak 21 
  Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti jedan od 
potpredsjednika. U slučaju odsutnosti predsjednika i obaju potpredsjednika, Skupština će na 
početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati Skupštinom. 
 
  O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. 
 
Članak 22 
  Skupština Udruge: 
- donosi Statut Udruge, te odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama; 
- donosi programsku orjentaciju i daje smjernice za rad Udruge; 
- razmatra izvještaj o radu Predsjedništva i Nadzornog odbora; 
- bira i razrješava predsjednika i dva potpredsjednika te tajnika; 
- bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora; 
- bira i razrješava članove Predsjedništva Udruge; 
- odlučuje o žalbama i prijedlozima članova; 
- bira počasne članove Udruge; 
- odlučuje o prestanku rada Udruge; 
- raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima određenim ovim Statutom,  kao i o drugim  
  pitanjima koja su od posebne važnosti za rad i napredak Udruge. 
 
Članak 23 
  Skupština punovažno odlučuje ako joj prisustvuje većina članova. 
 
  Ako Skupština nema kvoruma, rad joj se odlaže za jedan sat. Nakon toga Skupština se 
održava bez obzira na broj prisutnih. 
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  Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Na Skupštini se odlučuje javnim 
glasovanjem. Glasati se može ZA, PROTIV ili SUZDRŽANO. Skupština može odlučiti da se 
o pojedinim pitanjima glasa tajno. 
 
  Statut Udruge i njegove izmjene i dopune donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova Udruge. 
 
Članak 24 
  Mandat predsjedniku, potpredsjednicima i tajniku Udruge, te članovima Predsjedništva, 
Nadzornog odbora i drugih stalnih tijela traje četiri godine. 
 
 
Članak 25 
  Potpredsjednici i tajnik obavljaju poslove koje im odredi Predsjedništvo i predsjednik. 
 
 
2. Predsjedništvo 
 
Članak 26 
  Predsjedništvo je operativno-izvršno tijelo Udruge. 
 
  Predsjednik, potpredsjednici i tajnik Društva istovremeno su predsjednik, potpredsjednici i 
tajnik Predsjedništva. 
 
  Predsjedništvo broji najmanje tri, a najviše šest članova. 
 
  Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini. 
 
Članak 27 
  Članovi Udruge mogu prisustvovati sjednicama Predsjedništva, bez prava odlučivanja. 
 
Članak 28 
  Skupština može razrješiti Predsjedništvo ili pojedinog njegovog člana i prije isteka mandata. 
 
  Mandat novoizabranog člana Predsjedništva traje do redovne izborne Skupštine. 
 
Članak 29 
  Predsjedništvo obavlja tekuće poslove Udruge između dva redovna zasjedanja Skupštine, a 
naročito: 
- izvršava odluke Skupštine; 
- izrađuje Program rada Udruge na temelju smjernica Skupštine; 
- imenuje glavnog i odgovornog urednika internetske stranice te njegove suradnike; 
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu; 
- imenuje i razrješava blagajnika među članovima Udruge, koji vodi financije Udruge; 
- odlučuje o verifikaciji prijava za upis u članstvo Udruge; 
- upravlja imovinom Udruge; 
- odlučuje o isključenju članova iz Udruge; 
- imenuje povremena tijela i određuje im zadatke; 
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- rješava pitanja operativne prirode; 
- dogovara i ostvaruje suradnju s fizičkim i pravnim osobama kako bi ostvarili temeljne  
  zadatke Udruge. 
 
Članak 30 
  Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih 
članova. Sjednice se mogu održavati i video vezom. 
   
  Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 
 
  Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Predsjedništva u roku od osam dana, ako to zatraži 
više od polovine članova Predsjedništva. 
  Na sjednici se vodi zapisnik u koji se unose doneseni zaključci, odluke i zauzeti stavovi. 
 
 
3. Nadzorni odbor 
 
Članak 31 
  Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i najmanje jednog, a najviše dva člana koji se 
biraju na Skupštini Udruge. 
 
  Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. 
 
Članak 32 
  Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela Udruge. O svom nalazu i mišljenju obavještava 
Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran. 
 
  Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim 
aktima Udruge. 
 
  Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. 
 
 
4. Predsjednik i potpredsjednici 
 
Članak 33 
  Predsjednika bira Skupština. Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik 
Predsjedništva. 
 
  Predsjednik: 
- zastupa Udrugu; 
- pokreće rasprave o određenim pitanjima iz djelokrupa Skupštine i Predsjedništva; 
- brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge; 
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva; 
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Pravilnikom. 
 
  Predsjednik je odgovoran za zakonitost rada Udruge. 
 
  Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge. 
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  U slučaju odsutnosti ili sprječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od 
potpredsjednika. 
 
 
Članak 34 
  Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku te obavljaju poslove koje im odredi 
Predsjedništvo i predsjednik Udruge. 
 
 
5. Tajnik 
 
Članak 35 
  Tajnik Udruge obavlja administrativno-stručne i blagajničke poslove Udruge. 
 
  Tajnik vodi Registar članova. 
 
 
V. IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA 
 
Članak 36 
  Imovinu Udruge čine: 
- novčana sredstva; 
- pokretne stvari i 
- prava i obveze. 
 
Članak 37 
   Udruga stječe imovinu: 
- od članarine; 
- dobrovoljnih priloga i darova; 
- dotacijom iz proračuna; 
- priloga suradnika i 
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 
 
  Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge. 
 
Članak 38 
  Materijalno – financijsko poslovanje vrši se u skladu sa zakonskim propisima koji vrijede za 
neprofitne pravne osobe. 
 
Članak 39 
  Predsjedništvo Udruge krajem kalendarske godine donosi za narednu godinu Program rada 
sa financijskim pokazateljima. 
 
Članak 40 
  Materijalno – financijske dokumente potpisuje tajnik uz supotpis predsjednika ili jednog od 
potpredsjednika.  
   
  Tajnik brine o računima Udruge. 
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VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 41 
  Prijedlog za promjenu Statuta utvrđuje Predsjedništvo. Inicijativu može podnijeti i dvije 
trećine članova Udruge. 
 
Članak 42 
  Udruga može dužnosti članova detaljnije urediti Pravilnikom kojeg donosi Predsjedništvo. 
 
Članak 43 
  Udruga prestaje s radom: 
- odlukom Skupštine Udruge ili 
- odlukom nadležnog državnog organa. 
 
Članak 44 
  U slučaju prestanka rada Udruge, njezina se imovina raspodjeljuje među aktivnim 
članovima Udruge prema udjelu i dužini članstva u Udruzi, odnosno zaslugama. Dotacije iz 
državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave se 
vraćaju proračunu iz kojih su dobivene. 
 
Članak 45 
  Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge. 
 
  Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge. 
 
Članak 46 
  Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom objave, a objavit će se na internetskim 
stranicama Udruge. 

Broj: 1/2009. 

Zagreb, 21. ožujka 2009. godine. 

 

Predsjednik: 

 

Darko Hlušička, struč. spec. ing. techn. inf. 


