
BITNE INFORMACIJE O PRAVIMA I OBVEZAMA ČLANOVA 

 

Prava, obveze i odgovornosti članova su: 

− sudjelovanje u djelatnostima Udruge; 

− sudjelovanje u upravljanju Udrugom (skupštine, glasovanja i rasprave); 

− čuvanje i podizanje ugleda Udruge; 

− čuvanje materijalnih dobara Udruge i izvršenje preuzetih obveza; 

− plaćanje članarine (100 kuna godišnje). Svaki član ima pravo na svoj besplatni primjerak 

   časopisa. 

 

 

Postoji više načina sudjelovanja u djelatnostima Udruge. 

Prvi i osnovni način sudjelovanja članova jest davanje mišljenja u obliku komentara, kritika, 

prijedloga kao novih ideja ili poboljšanja postojećih, bilo da se izrazi elektronskim putem 

(Facebook, e-pošta) ili usmeno na sastancima. 

Daljnja aktivnost u Udruzi moguća je u vidu sudjelovanja u radu jedne od ponuđenih radnih 

skupina, primjerice pisanje radova za časopis ili pronalazak novih potencijalnih članova. Svi 

mogu sudjelovati u upravljanju Udrugom, bilo kao članovi Skupštine na kojoj se donose 

odluke, kao dio radnih skupina, ili se natjecati i preuzeti bitnu funkciju kao što su vođa radne 

skupine, dopredsjednik, tajnik ili predsjednik. Postoji uži i širi krug članstva – zavisno o 

sposobnostima i aktivnostima pojedinog člana odlučuje se o njegovu pridruživanju užem 

krugu članstva. 

 

Od svih članova očekuje se dostojanstveno ponašanje u Udruzi i izvan nje, usmjereno na 

očuvanje, održavanje i podizanje ugleda Udruge, što potanko reguliraju Stegovni pravilnik i 

Disciplinska komisija. Od svih se članova očekuje briga za imovinu Udruge jer su bez 

iznimke odgovorni materijalno-pravno i kazneno-pravno. Od svih se članova očekuje uredno 

izvršavanje obveza koje su dobrovoljno preuzeli. Svatko je I slobodan odbiti određenu 

obvezu ponuđenu od određenog tijela Udruge, jer je rad u Udruzi na dobrovoljnoj osnovi. 

Vrijedi princip slobodnog vremena, pa tako svaki član koji u nekom razdoblju nema 

vremena, ima pravo odbiti izvršavanje određene obveze ako mu životne obveze to ne 

dopuštaju (npr. obveze na fakultetu ili poslu, zdravlje ili ljubav, obitelj ili vis maior). 

Svakome je na vlastitu procjenu I odgovornost ostavljeno procijeniti koliko slobodnog 



vremena ima za Udrugu, no ako preuzme obvezu koju ne izvrši ispravno ili na vrijeme te ako 

ne obavijesti da tu obvezu zbog određene situacije neće moći izvršiti, tada se smatra 

odgovornim za neizvršavanje svoje obveze. 

Minimalna obveza prema Udruzi koju svaki član pod prijetnjom isključenja mora izvršiti jest 

plaćanje članarine. 

 

*ISPUNJAVANJEM OVE PRIJAVNICE PRISTAJEM NA ČLANSTVO U UDRUZI 

OBNOVA I PRIHVAĆAM SVA PRAVA I DUŽNOSTI KOJE IZ TOGA PROIZLAZE. 

 

Ispunjavanjem ove prijavnice pristajem da se osobni podatci koriste za sve djelatnosti i 

aktivnosti vezane uz Udrugu Obnova, sve u skladu s člankom 32. UREDBE (EU) 2016/679 

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s 

obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o 

zaštiti podataka NN 42/18. Upoznat/a sam s činjenicom kako danu privolu mogu u svakom 

trenutku povući i uložiti prigovor na način obrade osobnih podataka te mogu zatražiti 

informacije o načinu obrade mojih osobnih podataka. 

 

 


