
Na temelju članka 6 i 7 Statuta Hrvatske diskografske udruge od 21. lipnja 2016., Skupština 

Hrvatske diskografske udruge povodom 25 godišnjice osnutka dana 08. lipnja 2021. godine 

donosi 

 

PRAVILNIK 

O DODJELI NAGRADE HRVATSKE DISKOGRAFSKE UDRUGE 

 ”NOVA PLOČA”  

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak dodjele nagrade ”Nova ploča” koju dodjeljuje 

Hrvatska diskografska udruga (HDU) za značajan doprinos hrvatskoj glazbenoj industriji i za 

posebne zasluge u ostvarivanju ciljeva HDU-a.  

 

Članak 2. 

Kriteriji za dodjelu nagrada su: 

– poseban doprinos te promicanje značaja hrvatske glazbene industrije, ili 

– značajna potpora u ostvarivanju ciljeva HDU-a te značajan i prepoznatljiv uspjeh u 

širenju ugleda i položaja HDU-a i glazbene izdavačke djelatnosti. 

Članak 3. 

Nagrada se može dodijeliti domaćim i stranim fizičkim ili pravnim osobama, tijelima, 

udrugama ili organizacijama.  

Godišnje se mogu dodijeliti najviše dvije nagrade.  

U naročito opravdanim slučajevima temeljem posebne odluke Upravnog odbora HDU-a može 

se odlučiti i o većem broju priznanja, kao i o eventualnom dodjeljivanju posebnih nagrada.  



Nagrada se može dodijeliti posthumno.  

Članak 4. 

Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje. 

Iznimno, u prvoj godini biti će nagrađeni svi članovi prvog Upravnog odbora HDU-a.  

Članak 5. 

Odluku o dodjeli nagrade donosi Upravni odbor HDU-a, na prijedlog posebno imenovanog 

Povjerenstva.  

Upravni odbor imenuje Povjerenstvo najkasnije 4 (četiri) mjeseca prije objave nagrade.  

Broj članova Povjerenstva je neparan. U povjerenstvu može biti najmanje 5 (pet) do najviše 9 

(devet) članova.  

Član Povjerenstva može biti bilo koja osoba koja se svojim radom istaknula u glazbenoj 

industriji, s time da prednost imaju članovi HDU-a i dobitnici nagrade ”Nova ploča”.  

Povjerenstvo utvrđuje ispunjenje ovim Pravilnikom propisanih kriterija za dodjelu nagrade te 

dostavlja Upravnom odboru HDU-a prijedloge za dodjelu nagrade uz popratno obrazloženje 

najkasnije u roku 2 (dva) mjeseca prije objave nagrade.  

Prijedlozi moraju sadržavati: 

– ime i prezime ili naziv pravne osobe, udruge ili organizacije,  

– popis djela, akcije ili rada zbog kojih se predlaže dodjela nagrade,  

– obrazloženje razloga za dodjelu nagrade. 

Članak 6. 

Upravni odbor HDU-a donosi odluku o dobitnicima nagrade u skladu s pravilima o glasanju iz 

Statuta HDU-a najkasnije mjesec dana prije objave dobitnika.  

Članak 7. 



Dobitnici nagrade objavljuju se na dan Hrvatske diskografske udruge, 14. lipnja, a nagrada će 

se dodijelit na prigodnoj javnoj svečanosti u organizaciji HDU-a.  

O datumu i mjestu održavanja svečanosti odlučuje Upravni odbor HDU-a, s time da će se 

nagrada uručiti najkasnije do kraja godine u kojoj je dodijeljena. 

Članak 8. 

Nagrada koja će biti uručena na svečanosti se sastoji od plakete, a dobitniku će naknadno 

biti uručena i prigodna knjiga u kojoj će se objaviti njegov doprinos i rad.  

Članak 9. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja i objave na web stranicama HDU-a.  

U Zagrebu, 08. lipnja 2021.  

 

______________________________________________ 

Želimir Babogredac, predsjednik Skupštine HDU-a 


