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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
(Narodne novine, broj 79/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_______2015. godine donijela 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2014. godinu, u tekstu 
koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Upravni odbor Fonda aktom, klase: 022-03/15-
01/1, urbroja: Fond/02-15-1, od 20. travnja 2015. godine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa:  
Urbroj:  
 
Zagreb, __________       PREDSJEDNIK 
 
         Zoran Milanović 
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Uvod 

U svrhu ostvarivanja prava na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog 
obrazovanja, redovitog sveučilišnog i stručnog studija i prava na naknadu dijela troškova 
školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata, djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djece zatočenih ili 
nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRV1 iz Domovinskog rata i djece 
HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljaca i djece dragovoljca iz Domovinskog rata, 2006. 
godine osnovan je Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. 

Sredstva za financiranje stipendija i naknada dijela troškova školarine 
poslijediplomskih studija osiguravaju se iz dijela trećine dobiti od ulaganja koje ostvari 
Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
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Operativno djelovanje Fonda za stipendiranje 

Objava Natječaja za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine 
poslijediplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2013/2014. 

Dana 07. siječnja 2014. godine Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj 
za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija za 
akademsku, odnosno školsku godinu 2013/2014. Natječaj je bio otvoren do 07. veljače 
2014. godine. U natječajnom razdoblju ukupno je pristiglo 11212 zahtjeva. 

Rad povjerenstva 

Odlukom Upravnog odbora Fonda za stipendiranje od 09. siječnja 2014. godine 
osnovano je osam Povjerenstava za otvaranje i pregled prijava na Natječaj za dodjelu 
stipendija. Svako Povjerenstvo sastoji se od tri člana: predsjednika, člana i zapisničara. 

Povjerenstva su započela s radom 10. veljače 2014. godine, te su sukladno 
prethodno spomenutoj odluci bili obvezni podnijeti izvješće Upravnom odboru Fonda za 
stipendiranje do 31. ožujka 2014. godine. 

Pregledom 11 212 pristiglih zahtjeva utvrđeno je da formalnim uvjetima 
Natječaja udovoljava ukupno 7 145 kandidata, od čega 3 929 srednjoškolska, 2 798 
studentska, 23 poslijediplomska kandidata te 395 zahtjeva po kriteriju teških socio -
ekonomskih uvjeta. 

Upravni odbor Fonda za stipendiranje 

Upravni odbor Fonda za stipendiranje u razdoblju od 01. siječnja 2014. do 31. 
prosinca 2014. godine održao je ukupno devet sjednica Upravnog odbora. 

Na 1. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 21. siječnja 2014. godine 
usvojen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju redoslijeda kandidata iz kategorije socijalno 
najugroženijih obitelji za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 20 13/2014. 

Na 2. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 26. veljače 2014. godine 
usvojen je prijedloge izmjena vezanih za zapošljavanje djelatnika na Ugovor o radu na 
određeno vrijeme te smanjenje naknada vanjskim suradnicima. 

Na 3. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 11. travnja 2014. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata za 2013. godinu. 

Na 4. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 30. lipnja 2014. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je prijedlog o podizanju prosjeka ocjena na 3,93 za srednje 
Škole te 3,43 za fakultete. 



Na 5. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 21. srpnja 2014. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je prijedlog o naknadnom priznavanju prava na dodjelu 
stipendije za 19 srednjoškolskih, 19 studentskih te dvije poslijediplomske stipendije. 

Na 6. sjednici Upravnog odbora održanoj 09. rujna 2014. godine Upravni odbor 
Fonda usvojio je prijedlog o naknadnom priznavanju prava na dodjelu stipendije za 106 
srednjoškolskih, 48 fakultetskih te jednu poslijediplomsku stipendije kao i 73 stipendije 
koje nisu isplaćene radi programske greške prilikom zbrajanja bodova. 

Na 7. telefonskoj sjednici Upravnog odbora 03. listopada 2014. godine Upravni 
odbor Fonda usvojio je prijedlog o naknadnom priznavanju prava na dodjelu stipendije 
za 32 srednjoškolske te 1 3 fakultetskih stipendija. Za tri kandidata koja su odbijena zbog 
neodgovarajućeg statusa utvrđeno je da roditelj ima status dragovoljca. 

Na 8. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 28. studenoga 2014. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je prijedlog o objavi Natječaja za dodjelu stipendija tijekom 
redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog sveučilišnog i stručnog studija te za 
dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim 
učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i djeci HRV1 iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz 
Domovinskog rata za školsku odnosno akademsku godinu 2014/2015. Datum objave 
Natječaja je 01. prosinca 2014. godine, a datum isteka Natječaja je 31. prosinca 2014. 
godine. 

Na 9. sjednici Upravnog odbora održanoj 15. prosinca 2014. godine Upravni 
odbor Fonda usvojio je zapisnike s prethodnih sjednica iz 2014. godine, usvojio je 
izvješće o radu Fonda za razdoblje od 01.01.-30.11.2014. godine te donio odluku o 
dodjeli stipendije za Antoniu Marinković. Pod točkom razno dogovoreno je da se od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži prijedlog imenovanja člana Upravnog 
odbora Fonda, te je prihvaćen prijedlog da se od Vlade Republike Hrvatske razmotri 
mogućnost pozajmice za isplatu stipendija u 2015. godini. 
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Isplata stipendija za školsku/akademsku godinu 2013/2014. 

Tablica 1. 
Pregled odobrenih i isplaćenih stipendija za školsku/akademsku godinu 2013/2014 

1 * 

P'orazeir 
■ > 

s * 
■1 ■ • 

■'■.̂ jfjejja 
■ Odobren 

0 

Odobi cn 
0 

Odlukom 
UO Fonda 

Ukupno 
odobrei)' 

o 
Odustal 

0 
Isplejcen 

0 

Ostalu 
/A 

isplatu 

• .A 6178 3 929 154 4 083 32 4 051 0 
. e 4 011 2 798 78 2 876 314 2 562 0 
■'V.. 38 23 2 25 2 23 0 

'.-.p' . 657 254 88 342 5 337 0 
329 141 2 143 38 105 0 

UKUPN 
" 0 11213 7 145 324 7 469 391 7 078 0 

Na Natječaj za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2013/2014 
pristiglo je ukupno 11 213 prijava. Natječajne uvjete ispunjavalo je 7 145 kandidata, 
naknadnom odlukom Upravnog odbora pravo na naknadnu dodjelu stipendije priznato 
je za još 324 kandidata, Ukupno za isplatu odobreno je 7 469 stipendija. Nakon 
objavljenih rezultata od prava na dodjelu stipendije odustao je 391 kandidat - najčešći 
razlog odustajanja od stipendije je ostvarivanje prava na povoljniju stipendiju druge 
institucije. U školskoj/akademskoj godini 2013/2014. isplaćeno je ukupno 7 078 
stipendija. 
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Račun prihoda i rashoda 

Tablica 2. 
Račun prihoda i rashoda 

PRIHODI 

Financijska sredstva na žiro računu 01.01.2014. 
Prihodi od Fonda Hrvatskih branitelja 
Prihodi od kamata na oročena sredstva 
Prihodi od kamata tekućeg poslovanja 
Prihodi od ostalih piavmh osoba 

RASHODI (1+2) 

OSTALI IZDACI POSLOVANJA 
Zaposlenici (3 djelatnika) 
Uredski materijal (baterija za laptop) 
Usluge - doprema i otprema pisanih pošiljki 
Usluge selidbe 
Ugovori o djelu (7djelatnika do travnja 2014. 
godine; od travnja 2014. godine 4 djelatnika)-
vanjski suradnici 
Ugovori o djelu - članovi Povjerenstva (26 članova) 
Usluge oglašavanja- objava Natječaja 
Računalne usluge - usluge knjigovodstvenog 
servisa 
Fina - digitalni certifikat 
Bankarske usluge 
STIPENDIJE 

Stipendije poslijediplomaca 
Stipendije učenika i studenata 
FINANCIJSKO STANJE FONDA 

•aJb 

m 

fiKs 

i l "90 91 u t r k » 
2.223.353,09 kn 

32,490.737,52 kn 
52.194,93 kn 

8.846,14 kn 
24 779,19 kn 

'mm 
US' ■)■ 

32.590.483,91 kn 

618.483,91 kn 
112.444,41 kn 

669,00 kn 
16.223,19 kn 
4.500,00 kn 

264.561,84 kn 

133.994,72 kn 
44.336,50 kn 
19.500,00 kn 

587,50kn 
21,676,75 kn 

31.972.000,00 kn 

138.000,00 kn 
31.834.000,00 kn 
2.209.426,96 kn 

Ukupni prihodi Fonda za stipendiranje na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 
34.799.910,87 kn, a odnose se na financijska sredstva prenesena iz 2013. godine u 
iznosu od 2.223.353,09, prihoda od uplate Fonda hrvatskih branitelja u iznosu od 
32.490.737,52 kn, prihoda od kamata na oročena sredstva Fonda za stipendiranje u I1PH-

u iznosu od 52.194,93 kn, prihoda od kamata tekućeg poslovanja u iznosu od 8.846,14 
kn te prihoda od ostalih pravnih osoba uz iznosu od 24.779,19 kuna koji se odnose na 
uplatu dijela honorara g. Ante Rami jaka, člana Nadzornog odora HT-a. G. Ante Ramljak 
odrekao se dijela honorara u korist Fonda za stipendiranje. Dana 30. listopada 2014. 
godine, g. Ante Ramljak podnio je neopozivu ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora 
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HT-a te je zadnja uplata dijela honorara u korist Fonda za stipendiranje bila 10. 
studenoga 2014. godine u iznosu od 1,930,25 kn. 

Ukupni rashodi Fonda za stipendiranje na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 
32.590,483,91 kn, a odnose se na troškove plaće za tri djelatnika u radnom odnosu u 
ukupnom iznosu od 1 12.444,41 kn, troškove uredskog materijala u iznosu od 669,00 kn, 
troškova dopreme i otpreme pisanih pošiljki u iznosu od 16.223,19 kn, troškove selidbe 
arhive u iznosu od 4,500,00 kn, honorara za sedam1 djelatnika zaposlenih na Ugovor o 
djelu u iznosu od 264.561,84 kn, troškovi honorara za članove Povjerenstva u iznosu od 
133.994,72 kn, računalnih usluga (usluge knjigovodstvenog servisa) u iznosu od 
19.500,00 kn, troškova Fine - izrada digitalnog certifikata u iznosu od 587,50 kn, 
troškova bankarskih usluga u iznosu od 21.676,75 kn te troškova isplata stipendija u 
ukupnom iznosu od 31.972.000,00 kn, od čega se 138.000,00 kn odnosi na troškove 
stipendija poslijediplomaca, a 31.834.000,00 kn na troškove stipendija učenika i 
studenata. 

Sredstva preostala na poslovnim računima Fonda za stipendiranje na dan 
31. prosinca 2014. godine iznose 2.209.426,96 kn, od toga na žiro računu 2.193.147,91 
kn, a oročena sredstva kod poslovne banke 16,279,05 kn. 

Preostala sredstva na poslovnim računima odnose se na planirana, a ne utrošena 
sredstva za stipendiranje (za korisnike koji su odustali od prava na stipendiju), te 
sredstava predviđenih za redovno poslovanje Fonda. 

Financijska sredstva na poslovnim računima prenose se u 2015. godinu te će biti 
korištena za planirane troškove tekućeg poslovanja i isplatu stipendija. 

1 Od travnja 2014. godine na Ugovor o djelu zaposlena su četiri vanjska suradnika dok su eha 
Ugovora o djelu pretvorena u Ugovor o radu na određeno vrijeme. Sjednim vanjskih 
suradnikom prekinula je suradnja. 
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Zaključak 

Osnovna svrha Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata je olakšati školovanje hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji se 
nalaze u teškoj socio - ekonomskoj situaciji. Ostvarivanje svrhe Fonda za stipendiranje 
određeno je Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i 
prava na naknadu dijela troškova školarina poslijediplomskih studija na Visokim 
učilištima. 

Sredstva Fonda za stipendiranje dodjeljivana su onim kandidatima koji su 
priloženom dokumentacijom dokazali opravdanost podnesenog zahtjeva te isključivo 
zbog svrhe u koju je Fond za stipendiranje osnovan. 

PRIVREMENA DIREKTORICA FONDA 

< ■.€<>>■ ■: j , / 

Mircla Buicrin 
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FOND HRVATSKIH BRANITELJA 
IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA 

NJIHOVIH OBITELJI 

Na temelju članka 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 163./03, 82/04, i 41/ 08), a u svezi sa 
člankom 15. stavkom 2. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 
79/06) Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji na 112. sjednici održanoj 25. ožujka 2015. daje 

SUGLASNOST 

I. 

Na Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2014. godinu. 

II. 

Po zaprimanju ove suglasnosti Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dostavit će 
Vladi Republike Hrvatske Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2014. 
godinu. 

MINISTAR BRANITELJA 
I PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA 

FONDA HRVATSKIH BRANITELJA 
IZ DOMOVINSKOG RATA J ČLANOVA 

Predrag Matic 

KLASA: 022-06/15-0003/1 
URBROJ: Fond/01-15-3 
Zagreb, 25. ožujka 2015. godine 
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