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Uvod 

Sukladno čl. 19. st.2. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu" (Narodne Novine, br. 129/08 i 

145/10), Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu" (dalje u tekstu: Zaklada), podnosi Vladi 

Republike Hrvatske, Izvješće o radu Zaklade za 2014. godinu. 

Zaklada je osnovana sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici (Narodne Novine, br. 132/06), 

sa svrhom povećanja nataliteta, promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s većim 

brojem djece i djece iz tih obitelji, obitelji u rijetko naseljenim i prometno izoliranim područjima 

i djece iz tih obitelji, obitelji samohranih roditelja i djece iz tih obitelji te obitelji, trudnica, 

rodilja, majki i djece izložene zdravstvenim rizicima i rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i 

kulturne isključenosti te djece bez roditelja i djece bez roditeljske skrbi. 

Navedena svrha ostvaruje se kroz: 

4*- potpore u novcu, 

4- stvarima, 

4> korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja te 

•4 davanje tzv. drugih oblika potpora, utvrđenih općim aktima Zaklade. 

Osim nabrojanih skupina fizičkih osoba, korisnici zakladnih potpora u novcu i stvarima, kao i 

drugih oblika potpora, utvrđenih općim aktima Zaklade, mogu biti i pravne osobe koje Zakladi 

ponude na (su)financiranje programe/projekte iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za 

djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika 

i korištenja slobodnog vremena djece te pravne osobe koje su nositelji programa, ako 

udovoljavaju uvjetima i ciljevima provedbe zajedničkih programa ili posebnih programa Zaklade 

namijenjenih ostvarivanju zakladne svrhe. 
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Zaklada se financira iz prihoda igara na sreću, sukladno članku 17. stavku 5. Zakona o zakladama 

i fundacijama (Narodne Novine, br. 36/95 i 64/01), u postotku propisanom Uredbom o kriterijima 

za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koji propis donosi 

Vlada Republike Hrvatske na godišnjoj razini. 

Sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara 

na sreću za 2014. godinu (Narodne Novine, br. 151/13), udio Zaklade u ukupnom dijelu prihoda 

od igara na sreću za organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću iznosi 

20,11% odnosno 7.634.741,00 kn (Narodne novine, od 17. prosinca 2013. godine br. 152/14). 

Financijski detalji u svezi ukupnog prihoda u 2014. godini prikazani su u poglavlju 3. Financijsko 

poslovanje Zaklade. 

Zaklada je tijekom izvještajne godine uspješno realizirala brojne aktivnosti i programe te kroz 

različite oblike potpora pomogla brojnim višečlanim i socijalno ugroženim obiteljima. 

Za svoj rad Zaklada je odgovorna Vladi Republike Hrvatske, kojoj je dužna, jednom godišnje, 

podnijeti Izvješće o radu za proteklu godinu. Ovo je šesto godišnje izvješće o radu Zaklade za 

proteklu godinu, a sastoji se od: 

1. Ustrojstva i djelokruga rada Zaklade 

2. Ostvarivanje svrhe Zaklade/pregled dodijeljenih jednokratnih, višekratnih, drugih 

novčanih potpora te (su)financiranje projekata pravnih osoba 

2.1. Novčane potpore obiteljima 

2.2. Stipendije za studente i učenike 

2.3. (Su)fmanciranje projekta pravnih osoba 

3. Financijskog poslovanja/utrošenih sredstva 

4. Zaključka 
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1. Ustrojstvo i djelokrug rada Zaklade 

Sukladno zakonu "Hrvatska za djecu" tijela Zaklade su: 

1. Upravni odbor 

2. Upravitelj 

3. Povjerenstva 

4. Stručna služba 

1.1. Upravni odbor 

Zakladom „Hrvatska za djecu" upravlja Upravni odbor, koji ima sedam članova/ica. Upravni 

odbor čine 3 člana sastavljena od predstavnika ministarstva nadležnog za socijalnu politiku, dva 

člana iz Hrvatskog sabora te 2 člana iz ministarstva nadležnog za obrazovanje. 

Vlada Republike Hrvatske je Rješenje o imenovanju članova Upravnoga odbora Zaklade 

„Hrvatska za djecu" na mandat od četiri godine imenovala članove Upravnog odbora, s pravom 

ponovnog imenovanja. 

Za članove Upravnog odbora imenovani su: 

• Milanka Opačić, dipl. pol., potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i 

mladih, Ministarstvo socijalne politike i mladih kao predsjednica Upravnog odbora 

• mr. se. Iva Prpić, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih za provedbu socijale 

politike, organizaciju i nadzor ustanova, Ministarstvo socijalne politike i mladih, 

zamjenica predsjednice Upravnog odbora 

« Ana Komparić Devčić, dr. med., saborska zastupnica, članica Odbora za obitelj, mlade i 

sporit, članica Odbora za ravnopravnost spolova, Hrvatski Sabor, članica 
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« mr. se. Tatjana Simac-Bonačić, saborska zastupnica, potpredsjednica Odbora za obitelj, 

mlade i sport, članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te članica Odbora za 

Hrvate izvan Hrvatske, članica 

• Adriana Mastelić, prof., savjetnica ministra, članica 

• Dubravka Marušić, dipl. def, načelnica Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, 

obitelj i mlade, članica 

• Blanka-Žic Grgat, prof, psiholog., voditeljica Odjela za Upravni nadzor, članica 

Tijekom izvještajnog razdoblja Upravni odbor Zaklade održao je 12 sjednica. 

U okviru djelokruga i ustrojstva Zaklade, na sjednicama Upravnog odbora raspravljalo se i 

odlučivalo o financijskom planu, raspolaganju sredstvima Zaklade, odabiru i imenovanju 

upravitelja Zaklade, o izradi web stranice Zaklade te ostalim pitanjima značajnim za ustrojstvo, 

rad i poslovanje Zaklade, sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Zaklade. 

U okviru ostvarivanja zakladne svrhe, Upravni odbor Zaklade je u izvještajnom razdoblju 

raspravljao i odlučivao o dodjeli pojedinačnih novčanih potpora korisnicima, kao i o dodjeli 

novčanih potpora pravnim osobama, o objavljivanju natječaja za stipendiranje studenata/tica te o 

ostalim pitanjima vezanima za ostvarivanje svrhe Zaklade, sukladno Zakonu, Statutu i drugim 

općim aktima Zaklade. Tako je Upravni odbor Zaklade, između ostaloga, donio Odluku o 

imenovanju Povjerenstva za potpore pravnim osobama i za stipendije Zaklade (KLASA:023-

04/14-0001/1, URBROJ: ZakladaHZD/01-14-44 od 16. listopada 2015. godine), Odluku o 

raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade učenicima tijekom srednjoškolskog 

obrazovanja u šk. god. 2014./2015. (KLASA:023-04/14-0001/l URBROJ: ZakladaHZD/01-14-

41 od 16. listopada 2015. godine), Odluka o dodjeli novčanih potpora obiteljima (KLASA:023-

04/14-0001/1 URBROJ:ZakladaHZD/01-14-62 od 05. prosinca 2014.) Odluka o izvršavanju 

financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu" za 2015. godinu (KLASA:400-01/14-01/1 

URBROJ:ZakladaHZD/02-14-11 od 31. prosinca 2015. godine. 
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1.2. Upravitelj 

Upravitelja Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor većinom članova, a odluka se donosi na 

temelju provedenog javnog natječaja. Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom 

ponovnog imenovanja. 

Sukladno Zakonu o Zakladi te Pravilniku o unutarnjem ustroju Stručne službe, stalnih i 

privremenih povjerenstava Zaklade, Upravni odbor Zaklade je na sjednici dana 03. prosinca 

2013. godine donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade 

„Hrvatska za djecu" na vrijeme od četiri godine. 

Javni natječaj objavljenje u Narodnim Novinama br. 159 dana 30. prosinca 2013. godine. Uvjeti 

javnog natječaja, sukladno Zakonu o Zakladi "Hrvatska za djecu" i Pravilniku o unutarnjem 

ustroju stručne službe, stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade, bili su sljedeći: hrvatsko 

državljanstvo, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera, najmanje pet 

godina radnog iskustva, da nije pravomoćno osuđen/a za kazneno djelo protiv života i tijela, 

protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, 

obitelji i mlade, protiv službene dužnosti te za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i 

kojem/joj nije izrečena prekršajnopravna sankcija propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u 

obitelji, aktivno poznavanje rada na računalu. 

Slijedom navedenog, Upravni odbor Zaklade na 10. sjednici održanoj 09. travnja 2014. godine, 

donio je Odluku kojom je mr. se. Ivana Kristić Buntić imenovana upraviteljicom Zaklade u 

idućem četverogodišnjem mandatu 2014.-2018. godine i koja je stupila na dužnost 1. rujna 2014. 

godine. Navedeno imenovanje, Ministarstvo uprave je potvrdilo Rješenjem od 14. listopada 

2014. godine (KLASA: UP/I-230-02/14-04/21 URBROJ:515-03-02-01/4-14-2). 

Do imenovanja nove upraviteljice, dužnost privremenog upravitelja je obnašao Hrvoje Sadarić, 

pomoćnik ministrice socijalne politike i mladih iz Ministarstva socijalne politike i mladih, kojeg 

je na dužnost imenovala Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. 
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godine. Privremeni upravitelj Hrvoje Sadarić razriješen je dužnosti s danom 31. kolovoza 2014. 

godine Rješenjem Vlade Republike Hrvatske (KLASA:080-02/14-02/118 URBROJ:5030115/1-

14-03) od 17. srpnja 2014. godine. 

1.3. Stručna služba 

Za potrebe ostvarivanja svrhe Zaklade, u Zakladi je ustrojena Stručna služba koju čine posebne 

radne cjeline i u kojima se obavljaju: 

• tehničko-administrativni 

• opći i ekonomski te 

• pravni poslovi. 

Stručna služba osnovana je u svrhu vođenja i obavljanja stručnih i administrativnih poslova za 

potrebe Zaklade. Djelokrug poslova Stručne službe, broj djelatnika, njihova stručna sprema, 

odgovornost za rad i ostala slična pitanja uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustroju Stručne 

službe, stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade „Hrvatska za djecu" od 12. lipnja 2009. 

godine i Izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika od 20. travnja 2011. godine. 

Poslove stručnog radnika/radnice obavlja osoba koja ima visoku ili višu stručnu spremu pravnog, 

ekonomskog ili društveno-humanitarnog smjera,pod uvjetom da ima najmanje dvije godine 

radnog iskustva u struci, poznaje rad na računalu i da nije kazneno ili prekršajno osuđena za djela 

protiv obitelji i djece ili ima zabranu obavljanja poslova u javnim i drugim ustanovama 

osnovanim radi dobrobiti djeci i mladih. 

Poslove administrativnog referenta obavlja osoba koja ima srednju stručnu spremu upravnog, 

ekonomskog ili drugog društveno-humanističkog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva 

na srodnim poslovima, da poznaje rad na računalu te da nije pravomoćno osuđena za kazneno 

djelo ili prekršaj protiv obitelji i djece ili ima zabranu obavljanja poslova u javnim i drugim 

ustanovama osnovanim radi dobrobiti djece i mladih. 
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U izvještajnom razdoblju u Stručnoj službi Zaklade bili su zaposleni, osim upravitelja od 01. 

rujna 20014. godine, tri radnika i to kako slijedi: 

- stručni radnik/radnica, visoka ili viša stručna sprema - 2 izvršitelj/ica (stručni radnik ekonomske 

struke i stručni radnik pravne struke) 

- administrativni referent/referentica, srednja stručna sprema - 1 izvršitelj/ica. 

Budući da su obje stručne radnice Stručne službe Zaklade krajem 2014. godine otišle na rodiljni 

dopust, Zaklada je provela javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme te je 

sa izabranim kandidatima 23. siječnja 2015. godine sklopila ugovore o radu na određeno vrijeme 

do povratka odsutnih radnica. 

Za svoj rad, djelatnici Stručne službe odgovorni su upravitelju i Upravnom odboru Zaklade. 

1.4. Povjerenstva 

Pravilnikom o unutarnjem ustroju Stručne službe, stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade, 

predviđena je mogućnost imenovanja povjerenstva radi obavljanja poslova koji se ne mogu 

obaviti od strane Stručne službe Zaklade, privremenog stalnog Povjerenstva ili upravitelja 

Zaklade. 

Tijekom 2014. godine Povjerenstvo je promijenilo djelokrug rada te se sastav istog mijenjao 2 

(dva) puta. 

1.4.1. Povjerenstvo za potpore Zaklade 

Upravni odbor Zaklade, a na temelju prijedloga za imenovanje ministarstava nadležnih za 

zdravlje, znanosti i socijalnu politiku i mladih, imenovao je članove stalnog Povjerenstva za 

potpore Zaklade (koje obrađuje predmete fizičkih osoba) te privremeno Povjerenstvo za ocjenu 

ispunjenja uvjeta po natječaju Zaklade za dodjelu stipendija za učenike u školskoj godini 

201372014. 
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Na sjednici održanoj dana 09. travnja 2014. godine Upravni odbor Zaklade donio je Odluku o 

izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za potpore Zaklade (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 

kojom je isto imenovano u sljedećem sastavu: 

4- Boris Roginić, dipl.oec, predsjednik Povjerenstva 

4 Anica Ježić, dipl.soc. radnica 

•4 Biljana Tomašević, dipl. iur. 

"4 Marica Roginić, dr. med. 

4- Karolina Šestak, dipl. iur. 

U provedbi postupka za dodjelu potpora Povjerenstvo je prikupljalo podatke i činjenice o stanju, 

okolnostima i potrebama djece i članova njihovih obitelji, sa svrhom davanja prijedloga 

Upravnom odboru za dodjelu potpora. U svojem radu u protekloj godini članovi Povjerenstva 

pazili su na ugled Zaklade te su čuvali kao poslovnu tajnu i podatke koje su saznali u obavljanju 

povjerenih poslova. 

Spomenuto Povjerenstvo je u svom radu tijekom 2014. godine obradilo 9 zahtjeva za dodjelu 

različitih vrsta potpora fizičkim osobama. 

1.4.2. Povjerenstvo za dodjelu stipendija za učenike u školskoj godini 2013./2014. 

Odlukom Upravnog odbora od dana 03. prosinca 2013. godine osnovano je Povjerenstvo za 

ocjenu ispunjenja uvjeta po natječaju Zaklade za dodjelu stipendija za učenike u školskoj godini 

2013./2014., kao privremeno Povjerenstvo Zaklade. Navedeno Povjerenstvo se sastoji od 9 

članova u sljedećem sastavu: 

4- Boris Roginić - predsjednik 

4 Marica Roginić 

4 Karolina Šestak 

4 Anica Ježić 

4 Kornelija Bojanić 
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4 Ivana Horvat 

4 Sabina Morosini Turčinović 

4 KaticaLažeta 

4 Adela Čujko. 

Navedeno Povjerenstvo obradilo je 343 zahtjeva koji su pristigli na natječaj za stipendije Zaklade 

koji je bio raspisan Odlukom Upravnog odbora od 03. prosinca 2013. godine. 

1.4.3. Povjerenstvo za potpore pravnim osobama i za stipendije 

Na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine Upravni odbor Zaklade donio je Odluku o 

osnivanju Povjerenstva za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu" kao stalnog povjerenstva u 

izmijenjenom sastavu (Odluka KLASA:023-04/14-0001/l URBROJ: ZakladaHZD/01-14-35), a 

na sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine Upravni odbor Zaklade odlučio je da 

Povjerenstvo za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu" (dalje: Povjerenstvo) promijeni ime u 

Povjerenstvo za dodjelu potpora pravnim osobama i za stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu" i 

djelokrug rada (Odluka KLASA:023-04/14-0001/l URBROJ: ZakladaHZD/01-14-43) te se, na 

osnovu prijedloga nadležnih ministarstava, imenuju novi članovi Povjerenstva (KLASA:023-

04/14-0001/1 URBROJ: ZakladaHZD/01-14-44). 

Novi sastav Povjerenstva, imenovanog kao stalno povjerenstvo na mandat od četiri godine, čine: 

4 Dunja Skoko-Poljak, dr.med, predsjednica Povjerenstva 

4 Kornelija Bojanić 

4 Iva Munzar 

4 Anica Ježić 

4 Maja Petrović, prof. 

Povjerenstvo razmatra pristigle projektne prijedloge pravnih osoba i provodi postupak za dodjelu 

istih te daje Upravnom odboru prijedloge za dodjelu sredstava potpora Zaklade. Dodatno, 

odgovorno je za davanje mišljenja i stručnih obrazloženja projektnih prijedloga kao i druge 

prijedloge postupanja u svezi zaprimljenih i obrađenih projektnih prijedloga, a u slučaju 
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otvorenih pitanja u procesu provedbe projekta zaduženo je za davanje stručne procjene o 

istima/prijedloge za rješavanje i to Zakladi i Upravnom odboru. 

Osim navedenog, Povjerenstvo razmatra i obrađuje zahtjeve za dodjelu stipendija osnovom 

raspisanih javnih natječaja, daje Upravnom odboru prijedloge za dodjelu potpora Zaklade 

„Hrvatska za djecu" te mišljenja i stručna obrazloženja prijedloga. 

1.5. Ostalo 

1.5.1. Zakon o Zakladi 

U drugoj polovici 2014. godine započeo je proces izrade novog Zakona o Zakladi kako bi se 

redefinirale i proširile ciljne skupine Zaklade. Novi Zakon o Zakladi predstavlja jedan od 

preduvjeta nove sistematizacije koja predviđa veći opseg posla, aktivnosti i financijskih sredstava 

od ovog koji je Zaklada do sada obavljala. 

Tako je npr. u Zakonu predloženo osnivanje donatorskog povjerenstva i radnih skupina te 

mogućnost sudjelovanja u EU projektima. Nositelj Zakona je Ministarstvo socijalne politike i 

mladih koje s Vladom RH koordinira proces pripreme navedenog Zakona za saborsku procedure 

glasovanja. Njegovo izglasavanje očekuje se do sredine 2015. godine. 

1.5.2. Internet stanica i logo 

Zaklada je u 2014. godini izradila samostalnu Internet stranicu: www.hrvatska-za-djecu.hr, a do 

tada korištenje link na stranici Ministarstva socijalne politike i mladih te je izabran logo Zaklade. 

Slika 1: Logo Zaklade 

AZAKLADA 
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Slika 2: Internet stranica Zaklade 
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7aklada Hivatika za djecu 

1.5.3. Računovodstveni i financijski poslovi Zaklade 

U izvještajnom razdoblju navedene poslove obavljalo je trgovačko društvo PAM-TON d.o.o. iz 

Zagreba, zastupano po Manueli Moskaljov, vlasnici i direktorici, do 30. travnja 2014. godine 

kada je sukladno Odluci o ovlaštenju Upravnog odbora (KLASA:023-04/14-0001/l URBROJ: 

ZakladaHZD/01-14-27 od 28. travnja 2014. godine) privremeni upravitelj Zaklade Hrvoje 

Sadarić sklopio Ugovor o obavljanju računovodstveno-financijskih poslova sa Financijskom 

agencijom FINA-om, počevši s danom 01. svibnja 2015. godine. 
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1.5.4. Informatizacija Zaklade 

Zaklada je u drugoj polovici godine započela proces uspostave e-ureda i elektroničkog sustava 

arhive sukladno Uredbi o uredskom poslovanju i Zakonu o arhivskoj građi. 

Izrađen je novi Plan klasifikacijskih oznaka po kojem je započet proces grupiranja i slaganja 

dokumentacije u elektronski oblik. 

1.5.5. Javna nabava i pristup informacijama 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Zaklada je izradila Pravilnik o provođenju postupaka javne 

nabave u Zakladi „Hrvatska za djecu" te je Zaklada certificirana za postupak javne nabave. 

2. Ostvarivanje svrhe Zaklade/pregled dodijeljenih jednokratnih, višekratnih, drugih 

novčanih potpora te (su)financiranje projekata pravnih osoba 

Zaklada je tijekom 2014. godine ostvarivala svoju svrhu kroz dodjelu novčanih potpora fizičkim i 

pravnim osobama, stipendiranjem studenata/tica te kroz korištenje kulturnih, obrazovnih, 

sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja. 

2.1. Novčane potpore obiteljima 

Zaklada je, tijekom izvještajnog razdoblja, na prijedlog građana ili drugih pravnih osoba, 

odnosno, po uputi različitih državnih tijela, zaprimila 263 zahtjeva za dodjelom potpora. Od 

spomenutih zahtjeva, 30 zahtjeva odnosio se na dodjelu novčane potpore obiteljima sa petero i 

više djece, 233 zahtjeva na obitelji sa manje od petero djece, od kojih je 1 zahtjev za dodjelu 

novčane potpore nadarenoj djeci, a 2 zahtjeva odnosila su se na dodjelu novčane potpore obitelji 
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djece koja zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nisu sposobna sama se brinuti o sebi i o 

svojim pravima ili interesima, odnosno, punoljetnoj djeci koja zbog bolesti nisu sposobna za rad, 

dok ta nesposobnost traje. 

U 2014. godini obrađeno je i pozitivno riješeno ukupno 347 zahtjeva. 

Putem Zaklade, u izvještajnoj godini, od ukupnog broja dodijeljenih potpora, sa osnove 

višestrukog poroda dvoje ili više djece odobrena sredstva predstavljaju 14% zaprimljenih 

zahtjeva. Druge potpore predstavljaju 86%, kao jednokratne novčane potpore za različite 

namjene, koje su po svom obliku i načinu davanja primjerene njihovoj potrebi, a većinom zbog 

teške materijalne situacije. 

2.2. Stipendije za studente i učenike 

2.2.1. Stipendije studentima 

Na sjednici održanoj 09. travnja 2014. godine, Upravni odbor Zaklade, donio je ukupno 5 (pet) 

Odluka o obvezi povrata primljenog iznosa stipendija učenicima i studentima koji nisu 

ispoštovali svoju ugovornu obvezu tijekom školske i akademske godine 2010./2011. kao i 

tijekom akademske godine 2011./2012. 

Do kraja izvještajnog razdoblja, povrat financijskih sredstava od strane stipendista nije izvršen. 

2.2.2. Stipendije učenicima 

Tijekom 2014. godine raspisana su 2 natječaja za dodjelu učeničkih stipendija: 

a) Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2013./2014. 

Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 03. prosinca 2013. godine raspisan je javni natječaj za 

dodjelu stipendija Zaklade učenicima u školskoj godini 2013./2014. 
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Na navedeni natječaj pristigle su 343 prijave, a stipendije su dodijeljene za 290 učenika, sukladno 

Odluci Upravnog odbora od 21. svibnja 2014. godine, a isplaćeno je 287 stipendije (tri učenika su 

odustala od stipendije). 

b) Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za 2014./2015. godinu 

Odlukom Upravnog odbora od 16. listopada 2014. godine Zaklada je raspisala natječaj za dodjelu 

stipendija za školsku godinu 2014./2015. za 500 učenika. 

Na natječaj je pristiglo preko 2000 prijava, koje je Povjerenstvo do kraja 2014. godine dijelom 

obradilo te je isti posao nastavljen početkom 2015. godine. 
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Slika 3 Objavljeni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade učenicima za školsku godinu 

2014/2015 
/"NZAKLADA 

' vwwi C WWIVWV *"fif—jST" N t a vj « i. i 6 M d ( i K i , i i a. 
HRVATSKA ZA DJECU 
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r y 

Zbog specifičnosti procesa koji je/su započeli u prošloj, a nastavljaju se i završavaju u tekućoj 

godini, u Izvještaj o radu navodi se samo dio aktivnosti koje su započele u izvještajnoj godini. 

Mjesečni iznos stipendije iznosi 700,00 kuna. 

Sukladno javnom natječaju, pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici koji su državljani 

Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u trajanju od 3 godine do 

dana podnošenja prijave na javni natječaj, kojima prosječni mjesečni prihod ostvaren u 

prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva svih članova/ica obitelji i djeteta 

iz te obitelji ne prelazi iznos od 80% proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju 

državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu i da prosječni mjesečni prihod po 

članu/ici zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca u tekućoj 

kalendarskoj godini, prije podnošenja prijave na javni natječaj ne prelazi iznos od 80% 

proračunske osnovice te koji nisu korisnici neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu 

školovanja. Posebni uvjeti kojima moraju udovoljavati učenici je da su redoviti učenici na 

srednjoškolskom obrazovanju, u skladu s posebnim propisima, da redovito i uredno ispunjavaju 
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svoje obveze, da savladavaju školsko gradivo bez ponavljanja godine te da je učenik prvog 

razreda srednjoškolskog obrazovanja završio/la posljednji razred osnovne škole s najmanjom 

prosječnom ocjenom 3,50 i da mu/joj je prosjek ocjena u dosadašnjem srednjoškolskom 

obrazovanju najmanje 3,00. 

Uz natječaj su javno objavljenu uvjeti ali i kriteriji iz Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku 

dodjele potpora, na osnovu kojih se boduje pristigla dokumentacija vezana uz dobivanje 

stipendija. 

2.3. (Su)financiranje projekta pravnih osoba 

Zaklada je tijekom 2014. godine (su)financirala ukupno 38 projekata. 

Odlukom Upravnog odbora od 24. lipnja 2014. godine (KLASA: 551-01/12-0009/2; URBROJ: 

Zaklada HZD/01-14-371), Upravni odbor Zaklade donio je Odluku o financiranju projekta 

„Kamp otpornosti-emocionalna pismenost" Društva Naša djeca iz Varaždina u iznosu od 

118.300,00 kn. 

Sukladno uvjetima propisanima Pravilnikom o vrstama, uvjetima i postupku dodjele potpora, 22. 

rujna 2014. godine javno je objavljen Javni poziv za iskaz interesa za dostavom projektnih 

prijedloga pravnim osobama (www.hrvatska-za-djecu.hr, www.mspm.hr i putem elektroničke 

pošte na adrese svih gradova i županija u RH) . Na Iskaz interesa prijavile su se ukupno 76 

pravne osobe/projekti od kojih je do kraja izvještajnog razdoblja obrađeno i financirano ukupno 

37. Ostale pravne osobe (39) koje su svoje projektne prijedloge dostavile zaključno sa 31. 

prosincem 2014. godine bit će obrađene i financirane u 2015. godini. Svim (su) financiran im 

projektima ciljana skupina su djeca i/ili djeca s teškoćama u razvoju koji imaju za cilj osiguranje 

kvalitetnijih uvjete za rast i razvoj (kroz različite vrste aktivnosti), a djeci s teškoćama u razvoju 

jednake mogućnosti (kroz nabavku različite vrste opreme poput didaktičke opreme ili nabavke 

prilagođenog prijevoznog sredstva). 

Na osnovu procjene Povjerenstva, Upravni odbor je Odlukom od 5. prosinca 2014. godine 

(KLASA: 023-04/14-0001/1; URBROJ: Zaklada HZD/01-14-61), donio Odluku o financiranju 

sljedećih projekata s kojima je potpisan Ugovor o (su)financiranju tijekom prosinca 2014. 

godine: 
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Slika 4: Popis pravnih osoba, naziv programa i odobreni iznos 
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M0B1LN0ŠĆU 0 0 KVALITETE 119 670,00 kn 

NOVI ŽIVOT VEDRIJA BUDUĆNOST 

PRUEV02 ZA LEPTIRIĆE 192 $65,^1« 

INTEGRACIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA U REDOVAN 
VRTIĆ 

POVEZIVANJE ĆEZ PREDRASUDA SS 181,00 kn 

ZDRAVI ZUBI ZA ZDRAV OSMIJEH 

RANA INTERVENCIJA U DJECE S POREMEĆAJEM iz 
AUTISTENOG SPEWflA PUTEM SUSTAVA MOBILNE SLUŽBE U 
LOKALNOJ ZAJEDNICI 

VAŽNO JE KAKO SE IGRAMO 

ilsosa.oito 

RIJEKA PLIVA 5 6 000,00 kn 

BABY FITNESS ZA DJECU IZ DJEČJEG DOMA IVANA BRLIĆ 
MAŽURAN1Ć 
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BEZ GLUTENA, MOLIM 62»0,00 kn 

BEZBRIŽNO CVJETAJMO - OSIGURAVANJE TERAPIJA DJECI S 
TEŠKOĆAMA 

J>0DRS)<AĐJECilMLA0lMASTEŽKOĆAMAtJ RAZVOJU JjO 000,60*0 

■rt - ^ ■*■ \ * 

CRTANJE SLIKANJE MODELIRANJE 

■;3?i'.' jr;. ™ r »^3-:r;vi.->s-v.'
r
". „KREAT1VKO" 

OBRAZOVNO PSIHOLOŠKA POMOĆ S CILJEM POTICANJA 
RAZVOJA, KR6ATIVNIH SPOSOBNOSTI DJECE5 TEŠKOĆAMA U 
RAZVOJU 

PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA U ŠKOLU 

>"?&/ I'' 
•I 

a 
i « - l — , j - y 

PRUŽIRUKU MLADIM ROMIMA 

ŠKOLA MLADIH GEOLOGA 201S 

SPORTZASVE. 

95 000,00 to 

60000,001(0 

v t i ' i>y 
i ■ 

'&&,& 
OSMJEH ZA CVITIĆ 
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REGIONALNI RUKOMET«! KAMPOVI ZA SIROMAŠNE I 
TALENURANS DJEVOJČICE I DJEČAKE „SPORT SVIMA Jt SPORT 
ZA SVAKĆGA-JEON AKE MOSUĆKOSTJ ZA SVAKO DIJETE" 

IGRAM UČIM SUDJELUJEM JESAMl 

175 006,00 te 

.' "v" '
 :

. ." " ' v i
v
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IS|E MOGUĆNPOST< ZA SVE-SINZOMOTORtoM DO BOUE 
-UKUUŽENOSTrPJEĆMTEŠKOCA^A 

S LUTKOM (SE) SMIJEM 

i9B>3.5 (C$kK 

ADOPTlNOSAVjETOVALlŠTI ZA POSVOJENU DJECU I MLADE 30 000,00 kn 

UETNI KAMP ZA KORISNIKE CENTRA 

POMOZIMO DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA 20Đ0ft,fi01<n 

ZAJEDNO DO RJEŠENJA REFLEKSA 

MALE STVARI KOJEŽIVOTZNAČe 205 711,66 kn 
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3. Financijsko poslovanje Zaklade 

Financijsko izvješće o prihodima i rashodima odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2014. godine. Niže navedeni iznosi iskazani su sukladno službenim računovodstvenim 

izvještajima za Zakladu za 2014. godinu (Račun dobiti i gubitka na dan 31.12.2014., Bilanca i 

izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.2014. -

31.12.2014., Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu). 

1. PRIHODI 
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 

Prihodi od kamata na depozite po viđenju 

Prihodi od otpisa obveza 

Prihodi od povrata stipendija 

9.270.448,56
 ! 

9.250.000,00 

3.210,16 

138,40 

17.100,00 

2. RASHODI 

Rashodi za zaposlene 

Materijalni rashodi 

Rashodi amortizacije 

Financijski rashodi 

Rashodi za donacije 
Donacije za pravne osobe 

Donacije za fizičke osobe 

Stipendije 

3.667.744,20 

1.287.999,05 

2.009.000,00 

7.620.646,75 

376.243,87 

274.970,01 

632,95 

4.056,67 

6.964.743,25 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (VISAK PRIHODA) 1.649.801,81 

Iznosi su izraženi u kunama/kn 
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Prihodi Zaklade u 2014. godini iznosili su 9.270.448,56 kuna, dok su rashodi Zaklade u istoj 

godini iznosili 7.620.646,75 kuna, slijedom čega je Zaklada u 2014. godini ostvarila višak 

prihoda nad rashodima, koji je na dan 31. prosinca 2014. godine iznosio 1.649.801,81 kuna. 

S obzirom na naprijed iskazani višak prihoda ostvaren u 2014. godini u iznosu od 1.649.801,81 

kuna i višak prihoda prenesen iz 2013. godine u iznosu od 412.680,00 kuna, ukupni višak prihoda 

raspoloživ u sljedećem razdoblju (u 2015. godini) iznosi 2.062.481,81 kunu. 

Dodatno, kako je naprijed prikazano, rashodi za donacije Zaklade u 2014. godini iznosili su 

6.964.743,25 kuna te su se isti odnosili na redovne aktivnosti Zaklade: 

(i) donacije, tj. novčane potpore za pravne osobe, 

(ii) donacije, tj. novčane potpore za fizičke osobe, 

(iii) stipendije za učenike. 

Pritom je Zaklada u odnosnom razdoblju svojim sredstvima potpomogla ukupno: 

(i) 38 pravnih osoba, pri čemu je ukupna vrijednost odobrenih (ugovorom 

dodijeljenih) sredstava za projekte pravnih osoba iznosila 3.879.477,27 kuna, 

odnosno prosječna vrijednost istih iznosila je 102.091,51 kunu po projektu / 

pravnoj osobi; sve uz napomenu da naprijed iskazani rashod od 3.667.744,20 kuna 

predstavlja iznos koji je isplaćen ovim pravnim osobama do zaključno 31. prosinca 

2014. godine, dok je temeljem sklopljenih ugovora za isplatu preostalo još ukupno 

211.733,07 kuna - preciznije, 185.733,07 kuna za potrebe Udruge roditelja djece s 

teškoćama u razvoju „Brački pupoljci" iz Supetra i 26.000,00 kuna za potrebe 

Ženskog rukometnog kluba „Udarnik" iz Velike Gorice, koji iznosi će biti 

isplaćeni navedenim pravnim osobama u 2015. godini po ispunjenju ugovornih 

odredbi koje prethode tim isplatama; 
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(ii) 347 fizičkih osoba (obitelji), pri čemu je za 298 osoba (obitelji) dodijeljena 

novčana potpora na osnovu teške materijalne situacije („teške socijalno-

ekonomske prilike") u ukupnom iznosu od 1.107.999,05 kuna, tj. u prosječnom 

iznosu od 3.718,12 kuna po osobi, dok je za 49 osoba (obitelji) dodijeljena 

novčana potpora na osnovu višestrukog poroda u ukupnom iznosu od 191.000,00 

kuna, tj. u prosječnom iznosu od 3.897,96 kuna po osobi; sve uz napomenu daje 

razlika između ovdje navedenih iznosa i naprijed iskazanih rashoda po osnovi 

donacija za fizičke osobe posljedica naknadnog dostavljanja brojeva zaštićenih 

računa te ponavljanja tih isplata u 2015. godini (knjiženje kao rashod u 2015. 

godini); 

(iii) 287 učenika srednjih škola putem stipendija za školsku godinu 2013/2014., pri 

čemu je ukupna vrijednost dodijeljenih stipendija iznosila 2.009.000,00 kuna, tj. 

pojedinačna vrijednost iznosila je 7.000,00 kuna po stipendiji. 

Financijska imovina Zaklade na dan 31. prosinca 2014. godine iznosila je ukupno 2.092.670,00 

kuna, a sastojala se od: 

(i) stanja novca na žiro računu Zaklade (2.084.390,22 kn) 

(ii) stanja novca u blagajni Zaklade (3.060,78 kn) 

(iii) potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 

(iv) potraživanja za naknade koje se refundiraju. 
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4. Zaključak 

U izvještajnom razdoblju Zaklada je, sukladno Zakonu o Zakladi „Hrvatska za djecu", postigla 

kontinuitet te ostvarivala svrhu u koju je osnovana: mjerama novčanih potpora poticanje 

povećanja nataliteta, promicanje obiteljskih vrijednosti i osnaživanje obitelji sa većim brojem 

djece te socijalno ugroženih obitelji. 

Dodatna vrijednost rada Zaklade predstavlja činjenica daje Zaklada financirala 38 pravnih osoba, 

čiji se rad temelji na rješavanju pitanja poboljšanja kvalitete života djece i/ili djece s teškoćama u 

razvoju pa su tako financirani projekti koji se bave osvješćivanjem djece i mladih te lokalne 

sredine vezano za bolest celijakiju, kreativne radionice za djecu od 5-19 godina, radionice za 

djecu s teškoćama u razvoju i djece/osoba s invaliditetom, nabava specifičnih ortopedskih 

pomagala, didaktičke opreme i opreme za senzomotornu stimulaciju, sportske aktivnosti djece s 

teškoćama u razvoju do nabave prilagođenog prijevoznog sredstva za djecu s cerebralnom 

paralizom. 

Zaklada je prepoznata od šire javnosti, čemu ide u prilog porast zahtjeva za dodjelom novčanih 

potpora, kako pojedinačnim obiteljima, tako i pravnim osobama, a daljnjoj promociji svakako će 

pridonijeti i vlastita Internet stranica Zaklade te aktivnosti vezane za javno predstavljanje rada 

Zaklade. Povjerenstvo za potpore Zaklade ostvaruje izvrsnu suradnju sa Stručnom službom 

Zaklade, zahvaljujući čime je postignuta zadovoljavajuća ažurnost u postupku dodjele potpora. 

Posebnu potporu radu i ostvarivanju zadanih ciljeva radu Zaklade pruža Upravni odbor Zaklade 

koji shvaća potencijal koji Zaklada ima te daje punu podršku svim novim aktivnostima kako bi 

učinak rada bio što veći i kvalitetniji. 

Zaklada je znatno povećala broj riješenih predmeta u usporedbi s prethodnom godinom te 

kvalitetno i učinkovito završila proces iskaza interesa za pravne osobe. 
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Slijedom navedenih argumenata te uvažavajući važnost rada i djelovanja Zaklade, nužno je 

osigurati kontinuiran priljev sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću, a novi Zakon omogućit 

će i druge izvore financiranja kako bi Zaklada ubuduće i proširila svoju djelatnost sukladno 

dosadašnjim postignućima. 

Tako će nova sistematizacija i novi Zakon o Zakladi, planirani u 2015. godini biti pretpostavka za 

detaljnije aktivnosti te kao način poboljšanja sustava i pojačanja učinkovitosti rada i djelovanja, 

sukladno pozitivnoj zakonskoj regulativi. 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 

KLASA: 023-04/15-01/1 

URBROJ: Zaklada HZD/01 -15-21 

Zagreb, 22. travnja 2015. godine 

d C/t-
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