Skupština Društva hrvatskih književnika (dalje: DHK) na svojoj sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2018. godine donijelo je temeljem članka 18. Statuta
slijedeći
PRAVILNIK
o uvjetima i postupku za primitak u članstvo
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak za primanje u članstvo, prestanak
članstva i ostale pretpostavke vezane uz članstvo.
Članak 2.
Članom DHK može postati književnik koji je objavio tri knjige nedvojbene
književne vrijednosti, uz uvjet da su doživjele ozbiljnu kritičku recepciju.
Uz isti uvjet članom DHK može postati dramski pisac, kojemu su izvedena tri
djela u profesionalnim kazalištima.
Bez obzira na broj objavljenih knjiga, članom DHK može iznimno postati i
književnik čije je djelo nagrađeno značajnom književnom nagradom.
Članak 3.
Za primanje u DHK kandidat je dužan podnijeti vlastoručno potpisanu molbu i
dokaze o ispuni uvjeta iz prethodnog članka.
Povjerenstvo za primanje i provjeru članstva može zatražiti i mišljenje ogranka
o pojedinačnoj molbi.
Odluku o primanju u članstvo donosi Upravni odbor DHK na prijedlog
Povjerenstva za primanje i provjeru članstva.
O svojoj odluci Upravni odbor izvješćuje prvu iduću Godišnju skupštinu.
Članak 4.
Kandidati čija je molba za primanje u DHK odbijena mogu se žaliti Skupštini
DHK u roku do trideset dana nakon primitka odluke.
Kandidati čija je molba odbijena mogu uputiti novu molbu za primanje, ukoliko
su u međuvremenu objavili ili napisali djelo nedvojbene književne vrijednosti.
Članak 5.

DHK dužno je voditi popis svojih članova. O popisu članova brine se tajnik
DHK.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu,
osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu davanja
punomoći i pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi, a može
sadržavati i druge podatke.
DHK dužno je voditi i evidenciju punomoći za kolektivno ostvarivanje prava.
Popis članova i evidencija punomoći uvijek moraju biti dostupni na uvid svim
članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Članak 6.
Članstvo u DHK prestaje istupanjem ili isključenjem iz članstva.
Svakom članu DHK pripada pravo istupanja iz članstva.
Iz članstva DHK istupa se podnošenjem pismene obavijesti Upravnom odboru.
Upravni odbor upoznaje prvu iduću Godišnju skupštinu o istupanju svakog
pojedinog člana.
Odluku o isljučenju izriče Upravni odbor DHK.
Odluka se može donijeti u slijedećim slučajevima:
·
ako član nanese moralnu ili materijalnu štetu DHK-u;
·
ako član nanese moralnu štetu drugom članu DHK i Časni sud, nakon
provedenog postupka, predloži Upravnom odboru isključenje iz članstva DHK;
·
ako član ne dostavi podatke za evidenciju članstva;
·
ako član ne plaća članarinu u tijeku dvije godine unatoč dvjema
opomenama.
O isključenju iz članstva Upravni odbor obvezan je izvijestiti prvu iduću
Godišnju skupštinu.
Članak 7.
Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju iz članstva DHK član se može
žaliti u roku od trideset dana nakon primitka odluke.
Žalba se podnosi Godišnjoj skupštini DHK posredstvom Upravnog odbora.
Odluka Godišnje skupštine je konačna.
Članak 8.
Kada je u pitanju kolektivno ostvarivanje autorskih prava na književnim
djelima, članovi DHK-a odnosno nositelji prava na književnim djelima imaju
pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje

prava u bilo kojoj državi Europske Unije da upravlja njihovim autorskim
pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koja sami odaberu, za države koje
sami odaberu, neovisno o tome koje države Europske unije su državljani i u
kojoj imaju boravište ili poslovni nastan.
DHK će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava i vrstama
djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.
Nositelj autorskog prava na književnim djelima ima pravo izdavati odobrenja za
nekomercijalna korištenja bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela koje
sam odabere. Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se
ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.
Nositelji autorskih prava na književnim djelima mogu otkazati ovlaštenje za
upravljanje koje su dali Društvu u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo,
kategoriju prava ili vrstu djela koja sami odaberu, za državna područja koja sami
odaberu, uz otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci, bez obzira jesu li
istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dali drugoj organizaciji za kolektivno
ostvarivanje prava, s tim da takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja
financijske godine, osim ukoliko Društvo ne odluči drukčije. U slučaju otkaza
ovlaštenja, nositelji prava na književnim djelima pridržavaju sva prava prema
Društvu u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje
koja je Društvo u njihovo ime i za njihov račun izdalo prije učinaka otkaza.
Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u
pisanom obliku, na posebnom obrascu punomoći, uz navođenje pojedinih prava,
kategorija prava ili vrsta djela na koja se odnosi.
Članak 9.
Sva ostala pitanja vezana uz članstvo u DHK-u, a koja nisu regulirana ovim
pravilnikom rješavaju se u skladu sa Statutom i ostalim aktima DHK-a.
Članak 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 13.03.2018.
Đuro Vidmarović, predsjednik

