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Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstava 

 

Ad. 1 

Hrvatska udruga kristalografa (u daljem tekstu: HUK) može, u skladu sa svojim interesima, 
vizijom i misijom, te u skladu sa statutarnim odredbama, drugim pravnim osobama (u daljem 
tekstu: Tražitelj potpore) dodijeliti sponzorsku ili donatorsku pomoć, sukladno važećim 
zakonskim propisima. 

Ad. 2 

Tražitelj potpore molbu za sponzorstvo ili donaciju upućuje tajniku/tajnici HUK-a. Molba se piše 
na engleskom jeziku u slobodnom formatu, a prilaže joj se obrazloženje, također na engleskom 
jeziku. Obrazloženje mora sadržavati: (i) potpune informacije o Tražitelju potpore te kratki opis 
projekta za koji se traži potpora, (ii) traženi iznos sredstava potpore, (iii) način na koji će 
dobijena sredstva biti utrošena i (iv) način na koji će se uloga HUK-a kao donatora/sponzora 
istaknuti u toku provedbe projekta i nakon nje.  

Ad. 3 

Tajnik/Tajnica HUK-a utvrđuje da je molba pravovaljano priređena i prosljeđuje ju 
predsjedniku/predsjednici, dopredsjedniku/dopredsjednici i rizničaru/rizničarki HUK-a. Molba 
je pravovaljana ako (uz elemente navedene u Ad. 2) sadrži jasnu poveznicu s interesima, vizijom 
i misijom HUK-a. Izabrani dužnosnici HUK-a (dopredsjednik, rizničar, tajnik) se zatim očituju o 
molbi i upućuju svoje mišljenje predsjedniku HUK-a. 

Ad. 4 

Predsjednik HUK-a uzima u obzir mišljenja triju izabranih dužnosnika, te temeljem tih (i svoga 
osobnog) mišljenja donosi odluku o slanju prijedloga skupštini HUK-a na očitovanje, kao i o 
predloženom iznosu potpore, koji ne mora biti istovjetan traženome. 

Ad. 5 

O predsjednikovom prijedlogu Skupština se očituje javnim glasanjem. Glasanje je pravovaljano 
ako se o prijedlogu izjasni natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine. Ako Skupština, 
natpolovičnom većinom izjašnjenih članova odluči da se prijedlog prihvaća, sklapa se ugovor o 
donaciji/sponzorstvu, te se predmetna svota uplaćuje na račun Tražitelja potpore. 
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Ad. 6. 

Ugovorom se obvezuje Tražitelja potpore da, na prikladan način za svaki pojedini 
sponzorirani/donirani projekt, istakne Hrvatsku udrugu kristalografa kao podupiratelja, te da 
dokumentaciju o tome dostavi Hrvatskoj udruzi kristalografa najkasnije 15 radnih dana nakon 
završetka provedbe projekta. Također, u Ugovoru treba biti jasno naveden rok do kada sredstva 
moraju biti namjenski potrošena, te obveza Tražitelja da u suprotnom, dodijeljena sredstva vrati 
HUK-u. 

 

 

U Zagrebu, 28. veljače 2018. 

 


