Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, br. 36/95 i
64/01) i rješenja Ministarstva uprave o odobravanju osnivanja Zaklade Branke Krauth od 21.
lipnja 2011. g., upravitelj Zaklade Nina Štimac predlaže Ministarstvu uprave dana 19. rujna
2011.

STATUT
ZAKLADE BRANKE KRAUTH

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se: ime i sjedište Zaklade Branke Krauth (u daljnjem tekstu:
Zaklada), osnivanje, osnovna imovina i svrha Zaklade, uporaba njezinih prihoda, odnosno
krug osoba koje se Zakladom potpomažu, način ostvarivanja prava na financijsku potporu
Zaklade, prava i obveze članova podupiratelja Zaklade, odredbe o tijelima upravljanja i
zastupanja Zakladom, postupak njihovog postavljanja i razrješenja te ovlasti, odgovornosti i
način donošenja odluka zakladnih tijela, odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka,
odredbe o pravu na nagradu i naknadu troškova za rad u Zakladi, odredbe o podnošenju
izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o
imovinskom i financijskom stanju Zaklade, odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih
je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva uprave, te odredbe o
prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.
Članak 2.
Ime Zaklade je: Zaklada Branke Krauth.
Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ivana Lučića 3 (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Odsjek za germanistiku).
Zaklada je osnovana Odlukom o osnivanju Zaklade od 15. travnja 2011.
Osnivač Zaklade je: Ljubica Krauth iz Zagreba, Zajčeva 5.
Članak 3.
Ministarstvo uprave je rješenjem klasa: UP/I-230-01/11-01/22, Urbroj: 515-03-02-01/3-11-5
od 21. lipnja 2011. temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama
odobrilo osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I,
registarski broj zakladnog uloška 171.
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Članak 4.
Zaklada ima pečat i logo.
Pečat Zaklade je okruglog oblika promjera 35mm koji je obodno ispisan punim imenom, a u
sredini pečata je oznaka sjedišta Zaklade.
O obliku i sadržaju loga odlučuje Upravno vijeće.
Članak 5.
Zaklada je pravna osoba.

II. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE
Članak 6.
Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja iznosi 1.000.000,00 kn (slovima:
jedan milijun kuna) koji je iznos položen na račun Zaklade koji se vodi kod Zagrebačke banke
d.d.
Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz
suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi
ostvarenja zakladne svrhe.
Zakladnik se obvezuje tijekom 2011. g. uplatiti u korist Zaklade iznos od najmanje 40.000,00
kn (slovima: četrdeset tisuća kuna).
U narednim godinama Zakladnik se obvezuje da će godišnje doprinositi i do 30. rujna svake
godine u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje 40.000,00 kn (slovima: četrdeset tisuća
kuna).
Članak 7.
Osim imovine navedene u članku 6. ovog Statuta, sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama
Zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih
fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16.
Zakona o zakladama i fundacijama.
Članak 8.
Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
Po okončanju financijske godine Upravno vijeće Zaklade dužno je državnim tijelima podnijeti
odgovarajuća izvješća, sukladno odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i
fundacijama.
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Nadzor nad financijskim poslovanjem Zaklade obavljaju za to ovlaštena državna tijela,
sukladno važećim propisima.

III. SVRHA ZAKLADE
Članak 9.
Svrha Zaklade je da se iz zakladne imovine i prihoda koji se od te imovine stječu, kao i od
ostalih prihoda prikupljenih preko Zaklade, ostvaruju sljedeće općekorisne i dobrotvorne
svrhe:
1. dodjela stipendija ili privremenih novčanih potpora redovitim studentima i
studenticama preddiplomskog i diplomskog studija germanistike na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu,
2. upućivanja osoba iz točke 1. ovog stavka na usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

IV. OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIJSKU POTPORU
Članak 10.
Zaklada je namijenjena redovnim studentima i studenticama preddiplomskog i diplomskog
studija germanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Sredstva Zaklade koristit će se za:
1. dodjelu stalnih ili privremenih novčanih potpora studentima i studenticama
preddiplomskog i diplomskog studija germanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu,
2. upućivanje osoba iz prethodnog stavka na usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu,
3. podmirenje troškova Zaklade,
4. ostale namjene za koje se dogovore Zakladnik i Upravno vijeće, a kojima se ispunjavaju
ciljevi i svrha Zaklade.
Sredstva Zaklade koristit će se prema odluci Upravnog vijeća Zaklade, sukladno odredbama
Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade.
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V. PODUPIRATELJI ZAKLADE
Članak 11.
Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati
Upravno vijeće Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene
Odlukom o osnivanju, ovim Statutom i drugim aktima Zaklade.
Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi sljedeće novčane iznose:
- pravne osobe - najmanje 500,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju
HNB-a na dan plaćanja,
- fizičke osobe – najmanje 100,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju
HNB-a na dan plaćanja.
Članovi podupiratelji su dužni novčane iznose uplatiti na račun Zaklade najkasnije do 30.
ožujka tekuće godine ili, steknu li status podupiratelja nakon navedenog datuma, u roku od 15
dana od dana potpisivanja pristupnice.
Zaklada svakom podupiratelju daje prigodnu zahvalnicu.

VI. TIJELA ZAKLADE
Članak 12.
Tijela Zaklade su:
1. Upravno vijeće,
2. Upravitelj Zaklade.
Zaklada može imati stručnu službu (Tajnik Zaklade) radi obavljanja administrativnih i
stručnih poslova, ako potrebe i prihodi Zaklade to opravdavaju.
Članak 13.
Upravo vijeće ima 5 (slovima: pet) članova koje imenuje Zakladnik na vrijeme od 4 godine.
Upravno vijeće Zaklade:
-

donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade,
donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade, Pravilnik o
naknadi troškova i nagradi za rad u Zakladi i druge opće akte Zaklade,
donosi odluke o dodjeli potpora,
bira i razrješava Upravitelja Zaklade,
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-

upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,
utvrđuje godišnji proračun Zaklade,
podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom
i financijskom stanju Zaklade,
odlučuje o korištenju imovine Zaklade.
Članak 14.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi, ali najmanje jednom godišnje.
Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog vijeća, a pravovaljane
odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća.
Odluke zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi
prikladan način.
Članak 15.
Zakladnik može razriješiti dužnosti člana Upravnog vijeća prije isteka vremena na koje je
imenovan, i to:
-

na vlastiti zahtjev člana,
ako neopravdano ne sudjeluje u radu,
ako ne izvršava povjerene obveze,
ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade,
u slučaju trajnije nesposobnosti za rad,
u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.

Upravno vijeće i svaki njegov član odgovara za svoj rad Zakladniku.
Članak 16.
Upravitelja Zaklade bira i razrješava Upravno vijeće Zaklade na razdoblje od 4 godine.
Upravitelj Zaklade:
-

zastupa Zakladu,
provodi odluke Upravnog vijeća,
vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog vijeća,
predlaže Upravnom vijeću godišnji proračun,
podnosi izvješća Upravnom vijeću o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
sastavlja izvješće Upravnom vijeću,
priprema sve odluke koje donosi Upravno vijeće.

Upravno vijeće može opozvati Upravitelja Zaklade pod uvjetima propisanim odredbom
članka 15. ovog Statuta.
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Članak 17.
Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog
gospodarstvenika.
Članovi zakladnih tijela imaju pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad sukladno
odredbama Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad u Zakladi.

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 18.
Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama
Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Upravno vijeće Zaklade.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.
U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada Zakladniku.
Članak 20.
Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog upravitelja postaviti Ministarstvo
uprave.
Članak 21.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje kada ga odobri Ministarstva
uprave.

UPRAVITELJ ZAKLADE
________________________
Nina Štimac
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