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ZAPISNIK 24. REDOVITE GODIŠNJE SKUPŠTINE 
HRVATSKOG MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA ZA 2015. GODINU,  

ODRŽANE 16. SVIBNJA 2015. 
 
 

 Skupština je održana u subotu, 16. svibnja 2015. godine, u dvorani Hrvatskog društva 
skladatelja, Berislavićeva 9, u Zagrebu. 

 U uvodnom dijelu Skupštine Vjera Katalinić predstavila je najnovije izdanje 
Hrvatskog muzikološkog društva. Riječ je o monografiji Hrvatska umjetnička popijevka: 
Povijesna i analitička motrišta autorice akademkinje Koraljke Kos, koja je objavljena 2014. 
godine u seriji „Muzikološke studije“. 

Nazočnima se potom obratio prof. dr. Ryszard Wieczorek s Odsjeka za muzikologiju 
Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznańu, Poljska. On je u okviru programa Erasmus od 12. 
do 14. svibnja 2015. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu održao tri predavanja. 
Pohvalio je dobru suradnju između Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Poljske 
akademije znanosti, koja traje od 2007. godine. 

 
Skupština je započela u 11 sati i 40 minuta, nakon utvrđenog dovoljnog broja prisutnih 

redovitih članova. 
 

Dnevni red: 
 

1) Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja 
2) Zapisnik s godišnje skupštine HMD za 2014. godinu 
3) Izmjene Statuta HMD-a prema novom Zakonu o udrugama 
4) Izvješće o djelatnostima i ostvarenim akcijama HMD u 2014. godini 
5) Izvješće o prihodima i rashodima HMD u 2014. godini 
6) Plan rada HMD za 2015. godinu 
7) Proračun HMD za 2015. godinu (redovita djelatnost Društva) 
8) Izvješće Pedagoške sekcije 
9) Izvješće Nadzornog odbora 
10) Izvješće Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Dragan Plamenac“ za 2014. 
11) Razno 

 
Ad 1) Na prijedlog Stanislava Tuksara, predsjednika HMD-a, u radno predsjedništvo izabrani 
su Rozina Palić-Jelavić (predsjednica) te Monika Jurić Janjik i Ivan Ćurković (članovi). Za 
zapisničarku je izabrana Vilena Vrbanić, a za ovjeroviteljicu zapisnika Vjera Katalinić. 
 
 
Ad 2) Monika Jurić Janjik, tajnica HMD-a, pročitala je sažetak zapisnika prošle skupštine 
HMD-a, održane 24. svibnja 2014. godine. Zapisničarka je bila Vilena Vrbanić, a 
ovjeroviteljica zapisnika Vjera Katalinić. Skraćena verzija zapisnika bit će objavljena i u 
časopisu Arti musices. 
 
Zapisnik s godišnje skupštine HMD za 2014. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
Ad 3) Prema novom Zakonu o udrugama, Statut HMD-a podliježe određenim izmjenama. 
Stanislav Tuksar, predsjednik HMD-a, objasnio je da će izmjene stupiti na snagu 1. siječnja 
2016. godine. Do tada je na snazi stari Statut. 
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Izmjene i dopune Statuta HMD-s odnose se na sljedeće članke i prema prijedlogu trebale bi 
glasiti kako slijedi:  
 

Članak 21. 
 
(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja između dviju sjednica 
Skupštine. 
 
(2) Upravni odbor sastoji se od 6 članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik i 4 člana koje 
bira Skupština. 
 
(3) Sjednicama Upravnog odbora nazočan je i tajnik Društva. 
 
(4) Mandat članova Upravnog odbora traje 3 godine uz mogućnost da budu susljedno 
ponovno birani još jednom. 
 
(5) Predsjednik Društva je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. 
 

Članak 22. 
 
(1) Upravni odbor: 
 - predlaže Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte; 
 - utvrđuje prijedloge programa i rada Društva; 
 - priprema i saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o 
kojima Skupština raspravlja; 
 - prati rad Društva, osigurava nadzor i odlučuje o načinu provedbe plana i financijskog 
plana koji je utvrđen na Skupštini; 
 - utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Društva; 
 - osniva povjerenstva, odbore ili sekcije za pojedine oblike aktivnosti Društva iz 
redova članstva; 
 - donosi odluke o naknadama za stručni rad svih tijela Društva; 
 - bira i opoziva likvidatora: 
 - prima nove članove Društva i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova; 
 - odlučuje o sastavu uredništava glasila i drugih publikacija Društva; 
 - odlučuje o isključivanju iz članstva Društva; 
 - odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva; 
 - odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava. 
 
(...) 
 

Članak 24. 
 
(1) Nadzorni odbor pregledava i nadzire zakonitost rada i materijalno-financijskog poslovanja 
Društva, te nadzire pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Društva. 
 
(2) Nadzorni odbor sastaje se najmanje dvaput godišnje i podnosi izvještaj u radu Skupštini 
Društva. 
 
(3) Nadzorni odbor ima tri člana, tj. predsjednika i dva člana. 
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(4) Mandat članova Nadzornog odbora traje tri godine, a mandat se može susljedno obnoviti 
za još jedno razdoblje. 
 
(5) Članovi Upravnog odbora ne mogu biti istodobno i članovi Nadzornog odbora. 
 
(6) Sva su tijela i dužnosnici Društva dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave 
koje se tiču djelatnosti Društva. 
 

Članak 25. 
 
(1) Stegovni sud ima tri člana. 
 
(2) Mandat članova Stegovnog suda traje tri godine, a mandat se može susljedno obnoviti za 
još jedno razdoblje. 
 
(3) Predsjednik Društva, potpredsjednik Društva, tajnik i članovi Upravnog odbora ne mogu 
biti članovi Stegovnog suda. 
 
(4) Stegovni sud: 
 - odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Društva zbog počinjenih povreda prava i 
obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta i drugih akata Društva; 
 - zbog povreda prva i obveza izriče članu Društva opomenu ili isključenje iz članstva 
Društva. 
 

Članak 26. 
 
(1) Likvidator je pravna osoba koju imenuje Upravni odbor Društva i koja se kao likvidator 
upisuje u registar udruga. Mandat likvidatora traje do opoziva. 
 
(2) Likvidator: 
 - ne mora biti član Društva; 
 - zastupa Društvo u postupku likvidacije. 
 
(3) Upravni odbor ovlašten je iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i 
umjesto njega imenovati drugu osobu. 
 
Izmjene Statuta HMD-a prema novom Zakonu o udrugama jednoglasno su usvojene.  
 
 
Ad 4) Monika Jurić Janjik, tajnica HMD-a, pročitala je Izvješće o djelatnosti HMD-a u 
2014. godini. Skraćena verzija izvješća bit će objavljena i u časopisu Arti musices. 

 
Djelatnost Hrvatskog muzikološkog društva u razdoblju siječanj-prosinac 2014. 
 
1. Izdavačka djelatnost 

 
U 2014. godini objavljeni su sljedeći naslovi: 
 
1.1 Časopisi 
1.1.1 International Review of the Aesthetics and Sociology of Music – međunarodni časopis: 
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objavljena 2 sveska 45. godišta (45/1 i 45/2). Na internetskoj stranici HMD-a 
(www.hmd-music.hr) nalazi se indeks svih dosad objavljenih priloga u časopisu; od 
36. do 38. godišta s punim tekstom nalazi se na http://hrcak.srce.hr/irasm te integralno 
od prvoga broja na www.jstor.org. 

 Od 2015. objavljuju se na web stranici HMD-a sažetci članaka iz posljednjeg 
objavljenog broja IRASM-a i sadržaj aktualnog broja koji se nalazi u procesu 
objavljivanja. 

1.1.2 Arti musices – hrvatski muzikološki časopis: objavljena su 2 sveska 45. godišta (45/1 i 
45/2), a časopis je od 38. do 45. godišta u potpunosti čitljiv sa slobodnim on-line 
pristupom na stranici http://hrcak.srce.hr/arti-musices, a od 19. do 37. godišta na 
http://dizbi.hazu.hr/?sitetext=346. 
 

1.2 Knjige, zbornici i note 
1.2.1 Jerko Martinić: Zazivi, psalmi, himni i kantici u glagoljaško-tradicijskom pjevanju  

Jutarnja i Večernja iz srednje Dalmacije (ur. S. Tuksar), Muzikološke studije, sv. 18, 
ISBN 978-953-6090-52-5 / 978-953-6090-53-2 

1.2.2 Koraljka Kos: Hrvatska umjetnička popijevka. Povijesna i analitička motrišta (ur. V. 
Katalinić), Muzikološke studije, sv. 18, ISBN 978-953-6090-54-9 

 
2. Znanstveni i stručni skupovi 

 
2.1 Organiziran je i u prostorijama Hrvatskog društva skladatelja (Berislavićeva 9, Zagreb)  

održan Petnaesti godišnji susret Hrvatskog muzikološkog društva, 23. i 24. svibnja 
2014. s 19 priloga (Krešimir Galin: Elamsko-asirsko ishodište hrvatske diafonije / 
stila paralelnih intervala / na primjeru dvocijevnih klarineta 098 971 4487; Mira 
Hadžihusejnović-Valašek: Notna zbirka crkvenih pučkih popijevaka baranjskih 
Šokaca; Davorka Radica: O ishodima učenja u glazbi; Lucija Bodić: Hrvatska 
filmska i televizijska glazba u arhivu Hrvatskoga glazbenog zavoda; Valentina 
Badanjak Pintarić: Orguljaška baština Sisačke biskupije; Alma Zubović: 
Skladateljski profil Ive Mačeka (1914.-2002.); Vilena Vrbanić i Lucija Konfic: 
Građa o glazbi na Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; Ljerka 
Perči: Što piše u ugovoru o sviranju iz 1813. godine?; Grgur Marko Ivanković i 
Ljerka Perči: II. koncertna sezona Osječke muzejske glazbene srijede; Maja 
Milošević: O kontekstu suvremene izvedbe napjeva „Gospina plača“ iz procesije „Za 
križen“ na otoku Hvaru; Rozina Palić-Jelavić: Ivan Zajc i HPD Kolo (u povodu 100. 
obljetnice smrti); Lada Duraković: Dva nosača zvuka iz Istre; Tomislav Bužić: Iz 
privatne ostavštine Stanka Horvata; Aldo Foško: Koncertni programi HGZ-a između 
dva režima: 1940./1941; Iva Nimac: Pregled koncerata, priredbi, predstava i ostalih 
događanja u KDVL 1980. godine; Branimir Pofuk: Spisi ravnateljstva HGZ-a iz 
1953; Sara Ries i Tomislav Fašaić: Fond Gjure Eisenhutha u knjižnici HGZ-a; Vjera 
Katalinić: Hrvatski glazbenici „migranti“ u europskom projektu (HERA: MusMig); 
Koraljka Kos: Počeci institucionalizacije hrvatske muzikologije: sjećanja na 1970-e. 

 
2.2 Održana je 23. godišnja skupština HMD-a 24. svibnja 2014. u prostorijama Hrvatskog  

društva skladatelja.  
 

3. Znanstvena i stručna predavanja 
 

3.1 U 2014. nije održano nijedno stručno predavanje. 
 

http://www.hmd-music.hr/
http://hrcak.srce.hr/irasm
http://www.jstor.org/
http://hrcak.srce.hr/arti-musices
http://dizbi.hazu.hr/?sitetext=346
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4. Suradnja na međunarodnim projektima 

 
4.1 Répertoire international des sources musicales (RISM, Frankfurt/Main; povjerenice za  

Hrvatsku: dr. Vjera Katalinić i Lucija Konfic): pružane su informacije domaćim i 
inozemnim muzikolozima (Italija, Njemačka, SAD) o muzikalijama sačuvanima u 
Hrvatskoj; kontakti s centralom RISM-a.  

4.2 Répertoire international de la littérature musicale (RILM, New York): hrvatska komisija 
za RILM (Tatjana Mihalić, predsjednica; Vilena Vrbanić i Zdravko Blažeković, 
članovi) obradila je jedinice hrvatske muzikološke literature iz 2013. godine. 

 
5. Nagrada HMD-a „Dragan Plamenac“ za 2013. godinu 
 
5.1 Godišnja Nagrada „Dragan Plamenac“ za postignuće u 2013. godini dodijeljena je  

dr. sc. Ivani Tomić Ferić za objavljenu knjigu Julije Bajamonti (1744-1800): Glazbeni 
rječnik.Transkripcija, prijevod, komentari u izdanju Hrvatskog muzikološkog društva. 
 

5.2 Nagrada „Dragan Plamenac“ za životno djelo u 2013. nije dodijeljena. 
 

Izvješće o djelatnosti HMD-a u 2014. godini jednoglasno je prihvaćeno. 
 
 
Ad 5) Monika Jurić Janjik, tajnica HMD-a, predočila je Izvješće u ukupnim prihodima i 
rashodima Hrvatskog muzikološkog društva u 2014. godini.  
 
Izvješće u ukupnim prihodima i rashodima Hrvatskog muzikološkog društva u 2014. 
godini jednoglasno je prihvaćeno. 
 
 
Ad 6) Monika Jurić Janjik, tajnica HMD-a, pročitala je Program rada hrvatskog 
muzikološkog društva u 2015. godini. 
 
Program rada hrvatskog muzikološkog društva u 2015. godini jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
Ad 7) Monika Jurić Janjik, tajnica HMD-a, predočila je Proračun (predviđeni rashodi i 
prihodi) Hrvatskog muzikološkog društva u 2015. godini.  
 
Proračun (predviđeni rashodi i prihodi) Hrvatskog muzikološkog društva u 2015. godini 
jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
Ad 8) Izvješće Pedagoške sekcije HMD-a o aktivnostima u 2014. godini predstavila je 
njezina koordinatorica Željka Tonković. Aktivnosti Pedagoške sekcije HMD-a tijekom 2014. 
godine odvijale su se na dvije razine: kroz stručna usavršavanja i suradnju s institucijama. 
Planovi Pedagoške sekcije HMD-a  za 2015. godinu su sljedeći: nastavak dosadašnjeg 
djelovanja, kurikularna reforma i napredovanje u struci. Najavljeno je održavanje okruglog 
stola Pedagoške sekcije HMD-a, a kao mogući termin predložen je godišnji susret Hrvatskog 
muzikološkog društva 2016. 
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Izvješće Pedagoške sekcije HMD-a za 2014. godinu jednoglasno je prihvaćeno. 
 
 
Ad 9) Marijana Pintar, predsjednica Nadzornog odbora HMD-a, pročitala je Izvješće 
Nadzornog odbora HMD-a o poslovanju u 2014. godini. 
 
Dana 15. svibnja 2015. sastale su se članice Nadzornog odbor HMD-a Marijana Pintar 
(predsjednica), Lucija Konfic i Vedrana Juričić zbog pregleda poslovnih dokumenata Društva. 
Sastanku je prisustvovala i gospođa Katarina Bišćan, voditeljica računovodstva HMD-a. 
Nadzorni odbor je pregledao financijsko izvješće o poslovanju u 2014. godini i ustanovio da 
su financijski dokumenti uredno vođeni te da je Društvo poslovalo s pozitivnim saldom od 
3.255,94 kn (u banci i u blagajni). Akcije i izdavačku djelatnost Društva financijski 
omogućavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, 
Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, projekt MusMig te otkup vlastitih edicija u 
zemlji i inozemstvu. Konstatirano je da su dobivena sredstva namjenski utrošena za edicije i 
akcije Društva. Osobito je pohvalan pozitivan trend povećanja prihoda od članarina.  
Sva se financijska dokumentacija (analitičke kartice i dr.) čuva kod voditeljica računovodstva 
Katarine Bišćan, a osnovnu dokumentaciju, u kojoj su pristupnice članova te urudžbeni 
zapisnik, vodi i čuva predsjednik HMD-a Stanislav Tuksar. 
 
Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu jednoglasno je prihvaćeno. 
 
 
Ad 10) Akademik Stanislav Tuksar, član Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Dragan 
Plamenac“, pročitao je izvješće Povjerenstva za 2014. godinu. Za nagradu je prijavljen jedan 
rad – knjiga Hrvatska umjetnička popijevka: Povijesna i analitička motrišta akademkinje 
Koraljke Kos, ujedno i predsjednice Povjerenstva. Iz tog je razloga Povjerenstvo djelovalo u 
sastavu akademik Ivan Supičić i akademik Stanislav Tuksar, kako je i predviđeno Pravilnikom 
u takvom slučaju. Nakon što je pročitao obrazloženje, akademik Stanislav Tuksar dodijelio je 
akademkinji Koraljki Kos nagradu (povelju i rješenja na 3.000,00 kn novčane nagrade). 
Akademkinja Koraljka Kos održala je nadahnut govor te je zahvalila predlagatelju i 
povjerenstvu na nagradi. 
 
 
Ad 11) Pod točkom Razno Nada Bezić je napomenula da skupština mora odrediti visinu 
članarine za narednu godinu. Spomenuto je odmah i učinjeno te je odlučeno da visina 
članarine ostaje nepromijenjena: za redovite članove iznosi 120,00 kn, a za umirovljenike i 
članove pripravnike 60,00 kn. 
 
 
 Skupština je završila s radom u 12 sati i 50 minuta. 
 
U Zagrebu, 16. svibnja 2015. 
 
Zapisničar:         Ovjerovitelj: 
 
 
Vilena Vrbanić       dr. Vjera Katalinić 
 


