Na temelju članka 9. stavka 1. točke 3. i članka 26. stavka 2. Statuta Zaklade Adris (u
daljnjem tekstu: Zaklada), Zakladna uprava (u daljnjem tekstu: Zakladna uprava) je dana
23. veljače 2017. godine donijela Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku dodjele
sredstava za ostvarenje svrhe Zaklade Adris te je dana 3. svibnja 2018. donijela i njegove
Izmjene i dopune, tako da konačan tekst Pravilnika sada glasi:

PRAVILNIK
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA
OSTVARENJE SVRHE ZAKLADE ADRIS

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarenje prava na materijalnu
potporu koju dodjeljuje Zaklada za ostvarenje svoje svrhe.
Članak 2.
(1)
Sredstva Zaklade mogu biti dodijeljena isključivo za ostvarenje svrhe Zaklade
(članak 4. Statuta Zaklade), i to za programe:

Znanje i otkrića: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i
inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima

Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota: program potpore umjetničkom
stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i
očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djece bez roditelja.
Članak 3.
(1)

Program Znanje i otkrića obuhvaća:

•

stipendiranje nadarenih učenika srednjih škola te studenata preddiplomskog i
diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, polaznika
poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja te polaznika
poslijediplomskog doktorskog studija na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu

•

pojedinačne i skupne projekte koji potiču znanje, znanstvena otkrića, izvrsnost i
inovativnost u hrvatskom društvu

•

stipendiranje učenika, studenata, inovatora i znanstvenika na inozemnim
sveučilištima i drugim ustanovama radi školovanja ili stručnog usavršavanja
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•

učenička i studentska natjecanja u znanju i druge znanstvene i stručne aktivnosti
učenika i studenata

•

organiziranje skupova koji pridonose razvoju znanosti i otkrića te financiranje
znanstvenih i stručnih časopisa

•

nagrađivanje izuma i otkrića, posebnih uspjeha pojedinaca i ustanova

•

opremanje škola, fakulteta i drugih obrazovnih ustanova znanstvenom i tehničkom
opremom.

(2)

Program Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota obuhvaća:

‒ u području Stvaralaštvo:
•

financiranje umjetničkih projekata

•

pomoć pri organizaciji visokovrijednih umjetničkih i kulturnih programa (izložbe,
predstave, koncerti, stručni časopisi…)

•

i druge projekte i programe koji potiču stvaralaštvo i umjetnike u hrvatskom
društvu

‒ u području Ekologija:
•

financiranje obrazovnih programa namijenjenih podizanju ekološke svijesti u
Republici Hrvatskoj

•

financiranje projekata lokalnih zajednica namijenjenih podizanju ekoloških
standarda i svijesti građana te druge projekte razvitka zaštite prirode u hrvatskom
društvu

‒ u području Baština:
•

financiranje projekata očuvanja prirode, hrvatske kulturne i povijesne baštine, kao
i njihovo promicanje u domovini i svijetu

•

financiranje restauracije te obnavljanja hrvatskih starina (spomenika kulture) i
umjetnina (slika, namještaja, nakita…)

‒ u području Dobrota:
•

izravne donacije pojedincima, posebno djeci

•

donacije ustanovama koje se brinu o djeci te osobama s invaliditetom i posebnim
potrebama

•

financiranje projekata koji imaju humanitarni cilj (pomaganje potrebitih i ugroženih,
djece bez roditelja…).
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II.

OPĆA NAČELA
Članak 4.

(1)
Postupak dodjele materijalnih sredstava radi ostvarenja svrhe Zaklade temelji se
na sljedećim načelima:
Izvrsnost. Podnositelji prijave moraju opravdati zahtjev za dodjelu sredstava svojim
dosadašnjim radom i rezultatima, zalaganjem, predloženim projektom/programom te
prijedlogom provedbe i procjenom traženih sredstava.
Razvidnost. Postupak dodjele sredstava bit će dostupan zainteresiranim stranama.
Nepristranost i jednakost postupka. Za sve podnositelje prijava vrijedi jednak
postupak, a prijave će biti procijenjene na temelju njihove vrijednosti i ustanovljenih
kriterija neovisnom stručnom procjenom.
Djelotvornost i brzina. Postupak dodjele sredstava bit će proveden u propisanom
odnosno razumnom roku, održavajući pritom visoku kvalitetu vrednovanja i poštujući
pravne okvire.

III.

KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA

A)

PROJEKTI I PROGRAMI
Članak 5.

(1)
Prilikom procjene prijavljenih projekata/programa, a na temelju dostupnosti
trenutnih i budućih sredstava, bit će primjenjivani opći kriteriji:
•

kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade

•

originalnost, stupanj inovacije i napretka te objektivna i transparentna financijska
procjena

•

doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva

•

strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje
programa

•

ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore

•

vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa.

(2)
Zakladna uprava može kod donošenja odluke o javnom natječaju za dodjelu
sredstava propisati određene teme za projekte/programe, a za koje smatra da su od
posebne važnosti za Republiku Hrvatsku.
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Članak 6.
(1)
Za pojedine programe Zaklade propisuju se i posebni kriteriji dodjele sredstava,
sukladno njihovoj svrsi.
(2)

Kriteriji dodjele sredstava za program Znanje i otkrića jesu:

•

izvrsnost – učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u
znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima,
objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.

•

izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u
svijetu.

(3)
Kriteriji dodjele sredstava za program Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i
Dobrota jesu:
‒ za područje Stvaralaštvo:
•

vrhunska umjetnička ostvarenja

•

originalnost projekta/programa i njegova moguća važnost za hrvatsku kulturu
(prednost imaju oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su
deficitarni u Hrvatskoj)

‒ za područja Ekologija i Baština:
•

inovativnost, kvaliteta i jasnoća projekta/programa (prednost imaju oni koji su
namijenjeni širem sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)

•

mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni
podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama

•

vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova
očuvanja/promicanja u svijetu

‒ za područje Dobrota:
•

hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći

•

materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije se ime
prijava podnosi

•

značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe

•

prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, koje imaju
lošiji socijalni status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području
od posebne državne skrbi

•

da je podnositelj prijave, odnosno osoba u čije se ime prijava podnosi (ako prijavu
podnosi treća osoba) hrvatski državljanin.
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B)

STIPENDIJE
Članak 7.

Za dodjelu stipendija Zaklade mogu se natjecati:
(1)

Učenici srednje škole koji nisu stariji od 19 godina i koji:

•

nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred srednje škole

•

imaju prosjek ocjena u dosadašnjem srednjem školovanju 4,5 ili više
• za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do
osmog razreda osnovne škole

•

imaju hrvatsko državljanstvo.

(2)
Redovni studenti na preddiplomskom i diplomskom studiju ili na
integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na hrvatskim i inozemnim
sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina i koji:
•

nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija

•

nisu apsolventi ni maturanti

•

imaju prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 4,5 ili više
• za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena
srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a
za studente prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom
studiju i ocjene do trenutka prijave

•

imaju hrvatsko državljanstvo.

(3)
Polaznici poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja koji
nisu stariji od 35 godina i koji:
•

su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5
ili više

•

sami snose troškove poslijediplomskog usavršavanja

•

imaju hrvatsko državljanstvo.

(4)
Polaznici poslijediplomskog doktorskog studija i međunarodnog
dvojnog doktorata za izradu doktorskog rada koji nisu stariji od 35 godina i koji:
•

su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5
ili više

•

na poslijediplomskom doktorskom studiju imaju prosjek ocjena 4,5 ili više

•

su obranili temu doktorskog rada

•

imaju hrvatsko državljanstvo.
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Članak 8.
(1)
Sredstva dodijeljena učenicima srednje škole, studentima preddiplomskog i
diplomskog studija, polaznicima poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja
te polaznicima poslijediplomskog doktorskog studija daju se u obliku stipendije i nose
naziv Stipendija Zaklade Adris.
(2)

Stipendisti Zaklade Adris članovi su Alumni kluba Zaklade Adris.

(3)
Broj stipendija koje će se dodijeliti natječajem bit će određen ovisno o godišnjem
proračunu i visini raspoloživih sredstava.
(4)
Tijekom isplate stipendije Zakladna uprava može, s obzirom na tekuću inflaciju i
raspoloživa sredstva, revalorizirati visinu stipendije.
(5)

Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku/akademsku godinu.

(6)
Zakladna uprava, sukladno financijskim planovima i mogućnostima te uspjehu
stipendista u školovanju/studiju, pridržava pravo donošenja Odluke o stipendiranju i za
sljedeću školsku/akademsku godinu.
Sukladno tomu stipendist može Zakladnoj upravi uputiti obrazloženi zahtjev za nastavkom
stipendiranja s potvrdom o upisu u sljedeću školsku/akademsku godinu i prijepisom
ocjena.
Članak 9.
1)
Stipendija za učenike srednje škole bit će isplaćena u deset obroka tijekom školske
godine (od rujna do lipnja).
2)
Stipendija za studente preddiplomskog i diplomskog studija bit će isplaćena u deset
obroka tijekom akademske godine (od listopada do srpnja).
3)
Stipendija za polaznike poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja bit
će isplaćena za jednu akademsku godinu, i to u deset obroka tijekom akademske godine
(od listopada do srpnja).
4)
Stipendija za polaznike poslijediplomskog doktorskog studija bit će isplaćena u
deset obroka tijekom akademske godine (od listopada do srpnja).
5)
Zakladna uprava, sukladno financijskim planovima i mogućnostima, može isplatiti
stipendije na način drugačiji od opisanog u članku 9.
Članak 10.
(1)
Prijave za dodjelu stipendija za učenike srednje škole, studente preddiplomskog i
diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, polaznike
poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja i poslijediplomskog doktorskog
studija vrednuju se tako da se boduje:
•

uspjeh u školovanju/studiju
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•

znanstvenostručni rad

•

rektorova nagrada

•

odgovarajuća državna i/ili međunarodna nagrada (1. – 3. mjesto)

•

za doktorande i originalnost teme doktorskog rada, doprinos znanosti i primjenjivost
istraživanja.

(2)

Uspjeh u školovanju/studiju mjeri se prosječnom ocjenom u dosadašnjem tijeku
srednjeg školovanja / studija, koja se boduje brojem bodova koji odgovara prosjeku
ocjena zaokruženom na jednu decimalu.

(3)

Stručni rad objavljen u studentskom časopisu boduje se s 0,5 bodova.
Znanstveni ili stručni rad objavljen u recenziranoj domaćoj ili inozemnoj publikaciji
boduje se na skali od 1 do 3.
Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima boduje se na skali od 1 do 3.

(4)

Rektorova nagrada boduje se 1 bodom.
Nagrada (1. – 3. mjesto) na državnom i/ili međunarodnom natjecanju boduje se na
skali od 1 do 3.

(5)

Originalnost teme doktorskog rada, doprinos znanosti i primjenjivost istraživanja
boduje se na skali od 1 do 3.

(6)

Ako dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost ima
učenik/student koji je na višoj godini škole/studija i s lošijim socijalnim statusom.
Članak 11.

(1)
Stipendist gubi pravo na stipendiju ako neopravdano prekine školovanje / studij /
stručno i znanstveno usavršavanje ili se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na
temelju neistinitih podataka ili da prima drugu stipendiju, o čemu nije obavijestio Zakladu,
te je dužan Zakladi vratiti cjelokupni iznos isplaćene stipendije.
(2)
O prekidu i razlozima prekida školovanja / studija / stručnog i znanstvenog
usavršavanja stipendist je dužan odmah obavijestiti Zakladu jer u protivnom Zaklada
pridržava pravo tražiti povrat cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije.
(3)
Podnositelj prijave koji uživa stipendiju iz drugih izvora dužan je o tome obavijestiti
Zakladu.
(4)
Stipendist koji je, uz stipendiju Zaklade Adris, ostvario pravo na stipendiju iz drugih
izvora dužan je o tome u roku od 15 dana obavijestiti Zakladu. U tom slučaju, Zakladna
uprava pridržava pravo donijeti odluku o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli stipendije
odnosno odluku o otkazu ugovora o stipendiranju i obustavi daljnje isplate stipendije.
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IV.

POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA
Članak 12.

(1)
Početkom svake financijske godine Zakladna uprava donosi godišnji proračun
kojim se određuje iznos planiranih novčanih sredstava za rad Zaklade. Zakladna uprava
zadržava pravo da na temelju rezultata natječaja utvrdi točne iznose.
(2)
Mjerodavno je vijeće ovlašteno da tijekom godine predloži Zakladnoj upravi
preraspodjelu sredstava, ovisno o raspoloživim sredstvima.
Članak 13.
(1)
Nakon donošenja planiranog godišnjeg proračuna za svaki od programa Zaklade,
Zakladna uprava će jednom ili do najviše dva puta godišnje u dnevnim novinama i na
internetskim stranicama Zaklade istodobno objaviti natječaj za dodjelu sredstava za sve
programe Zaklade, s propisanim uvjetima i kriterijima.
(2)
Natječaj za dodjelu sredstava raspisuje predsjednik Zakladne uprave na temelju
Odluke Zakladne uprave.
(3)

Natječaj sadržava:

1. izvod iz ovog Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele
2. rok u kojem se podnosi zahtjev, a koji ne može biti duži od 30 dana
3. naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev
4. popis dokumenata koje je podnositelj prijave dužan priložiti prijavi
5. napomenu da se za sredstva Zaklade ne mogu natjecati trgovačka društva (d. d. i
d. o. o.) i obrti
6. napomenu da se za sredstva Zaklade ne mogu natjecati pojedinci/institucije s
projektima čija će realizacija biti završena do objave rezultata
7. napomenu da se sredstva Zaklade za projekte/programe mogu koristiti samo za
izravne troškove realizacije projekta/programa
8. upozorenje da nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće biti uzeti u obzir
9. rok u kojem će podnositelji prijave biti izviješteni o rezultatu natječaja, a koji ne može
biti duži od 14 dana od donošenja odluke Uprave
10. napomenu o obradi osobnih podataka sukladno Pravilniku o prikupljanju, obradi,
korištenju i zaštiti osobnih podataka.
(4)

Prijave za natječaj primaju se do roka određenog natječajem.

(5)
Sve dostavljene prijave projekata / programa / kandidata za stipendije trebaju se
pridržavati uvjeta i kriterija natječaja jer se u protivnom neće razmatrati.
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(6)
Prijave projekata / programa / kandidata za stipendije podnose se isključivo na
hrvatskom jeziku na službenim upitnicima Zaklade koji se nalaze na internetskim
stranicama Zaklade ili na upit mogu biti dostavljeni poštom.
(7)
Pristigle prijave zaprima tajnik Zaklade kako bi registrirao podatke o projektu /
programu / kandidatu za stipendije.
(8)
Detalji o projektu / programu / kandidatu za stipendije bit će evidentirani u
elektroničkoj bazi podataka u Zakladi.
Članak 14.
(1)
Nakon što je tajnik Zaklade zaprimio i registrirao prijavu projekta / programa /
kandidata za stipendije, provjerit će zadovoljava li prijava uvjete natječaja.
(2)
Ako pristigla prijava projekta / programa / kandidata za stipendije ne zadovoljava
tražene uvjete ili je podnesena izvan natječajnog roka, tajnik Zaklade obavijestit će
podnositelja, na njegov upit, o nedostatcima prijave i uputiti ga na mogućnost prijave na
jedan od sljedećih natječaja.
(3)
Ako pristigla prijava projekta / programa / kandidata za stipendije zadovoljava
tražene uvjete, tajnik Zaklade dostavlja je nadležnom vijeću Zaklade.
Članak 15.
(1)
Nadležno vijeće Zaklade zaprima prijave koje zadovoljavaju uvjete natječaja te ih
procjenjuje sukladno propisanim kriterijima.
(2)
Vijeće Zaklade sastoji se od neovisnih stručnjaka koje imenuje Zakladnik iz reda
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Svako vijeće ima predsjednika i zamjenika koje
imenuje predsjednik Zakladne uprave.
(3)
Sve prijave projekata / programa / kandidata za stipendije procjenjivat će se prema
kriterijima navedenima u poglavlju III/A, a prijave kandidata za stipendije i posebno
prema kriterijima navedenim u čl. 10. ovog Pravilnika.
(4)
Kandidati za stipendije/donacije na temelju javnog natječaja mogu biti pozvani na
razgovor s članovima nadležnog zakladnog vijeća / Zakladne uprave ili drugim osobama
koje odredi Zakladna uprava.
(5)
Svaki član nadležnog vijeća zasebno procjenjuje pristiglu prijavu i ocjenjuje je po
točkama upitnika za vrednovanje, dajući bodove za kandidate za stipendiju i ocjenu za
program/projekt prema osobnoj procjeni, a na temelju raspoloživih podataka iz prijave
projekta / programa / kandidata za stipendiju.
(6)
Raspon ocjena za projekt/program određen je ljestvicom od početnih 1 do
zaključnih 5. Nakon ocjene pojedinih odrednica svaki član nadležnog vijeća daje prosječnu
ocjenu za pojedini projekt/program.
(7)

Detalji ocjenjivanja sadržani su u upitniku za vrednovanje.
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(8)
Nakon što svaki član nadležnog vijeća da svoju prosječnu ocjenu
projekta/programa te ukupne bodove kandidatu za stipendiju, nadležno vijeće kao tijelo
utvrđuje zajedničku ocjenu za projekt/program i ukupne bodove kandidata za stipendiju
te ih dostavlja Zakladnoj upravi. Član nadležnog vijeća ima pravo dati izdvojeno mišljenje
koje se također dostavlja s prijedlogom ocjene nadležnog vijeća. Obrazloženi prijedlog s
ocjenom projekta/programa i ukupnim brojem bodova kandidata za stipendiju potpisuje
predsjednik nadležnog vijeća, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika nadležnog
vijeća.
Članak 16.
(1)
Zakladno vijeće podnosi Zakladnoj upravi prijedlog liste konačnih podnositelja
prijave u roku do 90 dana računajući od datuma prve zajedničke sjednice Zakladne uprave
i zakladnih vijeća nakon zatvaranja natječaja.
(2)
Na temelju prijedloga i ocjene projekta / programa / kandidata za stipendije
nadležnog vijeća Zakladna uprava, nakon rasprave, odlučuje o dodjeljivanju ili
nedodjeljivanju sredstava pojedinom projektu / programu / kandidatu za stipendiju.
(3)
Ako Zakladna uprava odluči dodijeliti sredstva pojedinom projektu / programu /
kandidatu za stipendiju, odredit će točan iznos dodijeljenih sredstava. Člankom 9. ovog
Pravilnika odnosno Ugovorom o donaciji/stipendiranju propisuje se dinamika isplate.
(4)
Odluka Zakladne uprave o dodjeli sredstava objavljuje se na isti način na koji je
objavljen natječaj u roku od 14 dana od dana donošenja Odluke Uprave. Objava rezultata
na službenoj internetskoj stranici Zaklade smatra se obaviješću.
Članak 17.
(1)
Kandidatu kojem je dodijeljena stipendija i podnositelju prijave čijem su
projektu/programu dodijeljena sredstva odlukom Zakladne uprave dostavlja se zahtjev za
slanje dodatnih administrativnih podataka nužnih za izradu ugovora ako je to potrebno.
Istovremeno će se odrediti i rok za odgovor na eventualne dodatne zahtjeve.
(2)
Ako tražene informacije nisu dostavljene do određenog roka ili nisu potpune,
Zakladna uprava može staviti izvan snage svoju Odluku o dodjeli donacije/stipendije.
(3)
U tom slučaju Zakladna uprava može financirati projekt/program ili stipendirati
kandidata za stipendiju koji je sljedeći na rang listi podnositelja prijave.
(4)
U fazi pripreme ugovora posebna će pažnja biti posvećena ocjeni predloženog
proračuna u odnosu na tražena sredstva kao i detaljima radnog plana projektnih
aktivnosti i programa.
(5)
Kad se dogovore detalji ugovora i provedu sve potrebne financijske i zakonske
provjere, pripremljeni ugovor potpisuje predsjednik Zakladne uprave i prihvaćeni
podnositelj prijave.
(6)
Ugovorom između Zaklade i stipendista odnosno nositelja projekta/programa
detaljno će se propisati međusobna prava i obveze.
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Članak 18.
Ako se utvrdi da su sredstva pojedinom projektu / programu / kandidatu za stipendiju
dodijeljena na temelju neistinitih podataka, primatelj donacije/stipendije gubi pravo na
dodijeljena sredstva te je dužan vratiti novčana sredstva.
Članak 19.
Član Zakladne uprave i članovi njegove uže obitelji ne mogu se natjecati za sredstva iz
programa Zaklade zbog sukoba interesa i vjerodostojnosti rada Zaklade.
Član zakladnog vijeća i članovi njegove uže obitelji ne mogu se natjecati za sredstva iz
programa Zaklade čiji su članovi.

V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Zakladna uprava.
Članak 21.
Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, načinu i
postupku dodjele sredstva za ostvarenje svrhe Zaklade Adris od 23. veljače 2017. godine.
Članak 22.
Na odnose koji su nastali prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primijenit će se odredbe
Pravilnika od. 23. veljače 2017. godine.
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama kojima se
Zaklada koristi.
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