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HRVATSKO DRUŠTVO ZA ROBOTIKU (HDR)  CROATIAN SOCIETY FOR OBOTICS (CSR) 
Dalmatinska 12, 10 000, ZAGREB, HRVATSKA Dalmatinska 12, 10 000, ZAGREB,  CROATIA           
Tel.: (01) 48 48 760 Fax.: (01) 48 48 758                                      Tel.; Fax. : (385) 48 48 760;     
Tajništvo: Tel. (091) 516 06546                                         Secret.: Tel. (091) 516 06546                                    
 
 

 
Na temelju članka 11 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/1 i 11/02 8 i članka 34. 
Statuta HDR , na sjednici  održanoj 8. lipnja  2013. u Zagrebu, Skupština Hrvatskoga društva 
za robotiku donijela je  
 

ODLUKU O IZMJENI STATUTA 
HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA ROBOTIKU 

 
Članak 1. 

Članak 9. mijenja se i glasi: 
 
HDR se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i 
djelatnostima HDR i ako  pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim 
Statutom. 
HDR je udružen i djeluje u sastavu Hrvatskoga robotičkog saveza, Dalmatinska 12 i u svom 
djelovanju slijedi njegove opće ciljeve i zadaće. 
 

 Članak 2. 
Članak 13. mijenja se i glasi: 
 
Djelovanje HDR i rad svih njezinih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima. 
Javnost rada HDR osigurava javnim karakterom (otvorenošću) sjednica svojih tijela, 
obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćivanja, časopisa i biltena, 
omogućivanjem uvida u spise, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela onih 
saveza tehničke kulture u koje je udružena, te izvještavanjem državnih organa. 
 

Članak 3. 
Članak 14. mijenja se i glasi: 
 
HDR svoje članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela pravodobno izvješćuje pisanim 
izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, 
omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela udruge, odgovorima na njihove 
upite, putem interneta, sredstava javnog priopćivanja ili na drugi pogodan način. 

 
Članak 4 

 
Članak 18. . mijenja se i glasi: 
 
Osoba koja želi postati članom HDR podnosi: 
 

- vlastoručno potpisanu molbu za prijam (pristupnicu),  
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne karte ili  domovnice), 
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Članak 5. 
Članak 43. mijenja se i glasi: 

 
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik HDR, Izvršni odbor i 
najmanje jedna desetina članova Skupštine.  
Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Stegovni sud. Zahtjev iznimno može 
podnijeti  Nadzorni odbor, ako se radi o kršenju materijalnih prava i oštećivanju imovine 
HDR. 
U svom radu Stegovni sud se vodi načelima pravednosti i nastoji da se svi sporovi riješe, a 
odluke donosi većinom glasova. 
Stegovni sud izriče i stegovne mjere, a to su: opomena, zabranom rada u HDR na određeno 
vrijeme, privremeno isključenje iz članstva i trajno isključenje iz članstva. 
Zabrana rada u HDR može trajati najdulje šest mjeseci, a privremeno isključenje najviše 
jednu godinu.  
Stegovni sud je ovlašten  predložiti i suspenziju sa dužnosti u HDR. 
Stegovni sud svoje odluke donosi u pisanom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje 
Skupštinu i Izvršni odbor. Odluke Stegovnog suda se objavljuju na web stranici  HDR. 
 

Članak 6. 
 
Članak 44. mijenja se i glasi: 
 
Protiv odluke Suda članovi imaju pravo žalbe. Žalba se može podnijeti Skupštini i to 
najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke Stegovnog suda. Žalba ne 
odgađa izvršenje odluke. Odluka Skupštine je konačna. 

 
Članak 7. 

 
Članak 51. mijenja se i glasi: 
 
 Tajnik HDR je organizator rada i poslovanja udruge, a posebno: 
 

• skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa, 
• vodi Registar članova i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama, 
• obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela HDR, 
• priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad HDR, 
• brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i 

drugih tijela, 
• vodi zapisnike i pismohranu HDR, 
• brine o ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza HDR, 
• zajedno s predsjednikom organizira suradnju HDR i održava veze s tijelima drugih 

udruga, saveza i zajednica, 
• brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju HDR, 
• predstavlja i zastupa HDR, 
• pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti, 
• obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog 

odbora ili predsjednika HDR. 
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Članak 8. 

 
Članak 52. mijenja se i glasi: 
Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Skupština ili Izvršni odbor može 
osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu 
stručnu osobu. 
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, 
trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova. 
Predsjedniku HDR i Izvršnom odboru neposredno pomažu stručni timovi za ustrojavanje rada 
članova HDR, za obrazovne programe namijenjene mladeži i građanima-korisnicima, za 
manifestacije i za marketing i financiranje. Voditelji za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru. 

 
Članak 9. 

 
Članak 64. mijenja se i glasi: 
 
Statut  i drugi akti obvezno se objavljuju na web stranici  udruge. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga 
Republike Hrvatske.  
 
 
 
U Zagrebu  8. lipnja 2013. 
 
 
 

             Predsjednik HDR    
     Prof dr. Ivan Petrović 


