
PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 
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 _____________
donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih 
hranitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2015. 
godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Upravni odbor Fonda za 
stipendiranje aktom, klase: 022-03/16-01/1, broja: Fond/02-16-2, od 17. svibnja 2016. godine.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik

Tihomir Orešković, v.r.
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Fond za stipendiranje hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i 
djece hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata
Godišnje izvješće o radu
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Izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata za razdoblje od 01. 
siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine
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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, HRVl iz Domovinskog rata i djece 
HRVl 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 2014/2015.

Dana 01. prosinca 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 2014/2015. Natječaj je bio otvoren do 31. prosinca
2014. godine. U natječajnom razdoblju ukupno su pristigla 8 842 zahtjeva.

Na sjednici Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja održanoj 16. travnja
2015. godine Fondu za stipendiranje dodijeljeno je 14.000.000,00 (četrnaest milijuna 
kuna). Iznos potreban za isplatu svih zahtjeva koji su udovoljili formalnim uvjetima 
Natječaja bio je 31.700.000,00 kn. Prema napravljenom izračunu s iznosom od 
14.000.000,00 kuna isplatili bi 2 848 stipendija.

Članovima Upravnog odbora Fonda za stipendiranje na sjednici održanoj 16. 
travnja 2015. godine predloženo je poništenje Natječaja za dodjelu stipendija 
objavljenog 01. prosinca 2014. godine, te objava novog Natječaja u kojem bi se smanjio 
iznos stipendija za srednje škole na 2.000,00 kn (po prvom natječaju iznos predviđen za 
srednje škole iznosio je 3.000,00 kuna), a za fakultete na 5.000,00 kuna (prijašnji iznos 
bio je 7.000,00 kuna).

Smanjenjem iznosa stipendija isplatili bi ukupno 4 036 stipendija, odnosno 1188 
stipendija više. Da bi mogli smanjiti iznos stipendije bilo je potrebno poništiti stari 
natječaj i objaviti novi s novim iznosom stipendija. U novom natječaju dodana je 
napomena da svi kandidati koji su aplicirali na natječaj objavljen 01.12.2014. trebaju 
dostaviti samo novi obrazac na kojem je vidljiv datum prijave na Natječaj. Kandidati koji 
su dostavili nepotpunu dokumentaciju za vrijeme prvog natječaja imali su mogućnost 
poslati nadopunu dokumentacije uz novi zahtjev, a mogli su se prijaviti i oni kandidati 
koji su prethodni rok propustili. Cilj je kandidatima maksimalno smanjiti troškove 
ponovne prijave na natječaj.

Odlukom Upravnog odbora od 20. travnja 2015. godine poništen je Natječaj za 
dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija za 
školsku/akademsku godinu 2014/2015. te je 25. travnja 2015. objavljen ponovljeni 
Natječaj koji je bio aktivan do 25. svibnja 2015. godine.
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Rad povjerenstva

Odlukom Upravnog odbora Fonda za stipendiranje od 08. siječnja 2015. 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. siječnja 2015. godine, te su sukladno 
prethodno spomenutoj odluci bili obvezni podnijeti izvješće Upravnom odboru Fonda za 
stipendiranje do 10. ožujka 2015. godine.

Pregledom 8 261 zahtjeva pristiglog na Natječaj objavljen 01. prosinca 2015. 
godine utvrđeno je da formalnim uvjetima Natječaja udovoljava ukupno 5 689 
kandidata, od čega 3 106 srednjoškolska, 2 017 studentska, 8 poslijediplomskih 
kandidata te 558 zahtjeva po kriteriju teških socio - ekonomskih uvjeta.

Na ponovljeni Natječaj od 25. travnja 2015. godine prijavilo su se ukupno 8 842 
kandidata od čega se 581 kandidat prvi put javio na natječaj u školskoj/akademskoj 
godini 2014/2015. Formalne uvjete Natječaja ispunjavala su 6 092 kandidata (srednja 
škola 3 292, fakulteti 2 132, poslijediplomski 9 te 659 kandidata po kriteriju teških 
socio - ekonomskih uvjeta).

S ciljem smanjenja troškova i uštede nisu osnivana povjerenstva već su kontrolu i 
unos podataka izvršili djelatnici Fonda za stipendiranje.1

Objava Natječaja za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine 
poslijediplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2015/2016.

Dana 07. prosinca 2015. 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 2015/2016. Natječaj je bio otvoren do 11. siječnja
2016. godine. U natječajnom razdoblju pristigle su 6 552 prijave, dok je izvan 
natječajnog razdoblja pristiglo još 87 prijava. Prema navedenom natječaju iznos 
srednjoškolske stipendije je 2.000,00 kn, iznos stipendije za fakultete je 5.000,00 kuna 
dok je iznos stipendije za poslijediplomski studij 6.000,00 kuna.
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Upravni odbor Fonda za stipendiranje

Upravni odbor Fonda za stipendiranje u razdoblju od 01. siječnja 2015. do 31. 
prosinca 2015. godine održao je ukupno pet sjednica Upravnog odbora.

Na 1. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 23. ožujka 2015. godine 
usvojeno je Izvješće o radu Fonda za stipendiranje za 2014. godinu te Izvješće o planu 
aktivnosti Fonda za stipendiranje za 2015. godinu.

Na 2. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 16. travnja 2015. godine 
usvojeni su prijedlozi o poništenju provedenog Natječaja za dodjelu stipendija, 
smanjenju iznosa stipendija te objavi novog Natječaja za dodjelu stipendije.

Na 3. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 13. srpnja 2015. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je prijedlog za Naknadno priznavanje prava na dodjelu 
stipendije za 125 kandidata - ukupan iznos 388.000,00 kuna.

Na 4. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 12. listopada 2015. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je prijedlog o naknadnom priznavanje prava na dodjelu 
stipendija za 408 kandidata.

Na 5. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 07. prosinca 2015. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je prijedlog o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija u 
školskoj/akademskoj godini 2015/2016.o

Imenovanje novog člana Upravnog odbora Fonda za stipendiranje

Temeljem Zakona o Vladi Republike Hrvatske {Narodne novine, br. 150/2011) , 
Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata {Narodne novine, br. 79/2006) te Rješenja o 
razrješenju doc. dr. sc. Željka Jovanovića, dr. med., mr. oec, od 18. lipnja 2014. godine, 
dana 22. siječnja 2015. godine na Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske poslan je 
prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika MZOS-a u Upravni odbor Fonda za 
stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Rješenjem Vlade Republike Hrvatske o imenovanju predstavnika MZOS-a u 
Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata imenovan je g. Stasa Skenžić, pomoćnik ministra znanosti 
obrazovanja i sporta. Uprava za standard, strategije i posebne programe.

J
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HT- Hrvatski telekom - donacija

Na prijedlog g. Predraga Matica, predsjednika Upravnog odbora Fonda za 
stipendiranje i ministra branitelja Hrvatski telekom donirat će sredstva za 32 stipendije 
(16 srednjoškolskih po 2.000,00 kuna i 16 studentskih po 5.000,00 kuna) djece 
hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca, koja se nalaze u teškoj materijalnoj 
situaciji u ukupnom iznosu 112.000,00 kuna. Osim navedene donacije Hrvatski telekom 
se obvezao isplatiti još dvije pojedinačne donacije u iznosima od 8.000,00 i 10.000,00 
kuna.

S obzirom da iznos nije planiran za ovu godinu te je budžet Hrvatskog telekoma 
već raspoređen, na sastanku g. Predraga Matića, predsjednika Upravnog odbora Fonda 
za stipendiranje i ministra branitelja i g. Davora Tomaškovića, predsjednika Uprave 
Hrvatskog telekoma dogovoreno je da se ugovor o financiranju sklopi u 2016. godini s 
isplatom ukupnog iznosa u drugom kvartalu godine. Članovi Upravnog odbora dali su 
suglasnost na prijedlog da se, s obzirom na dostatna raspoloživa financijska sredstva, 
navedene stipendije isplate s računa Fonda za stipendiranje u ovoj godini, a da se 
donirana sredstva Hrvatskog telekoma po uplati u 2016. godini isplate korisnicima po 
i.stoj osnovi.

Isplata stipendija za školsku/akademsku godinu 2014/2015.

Tablica 1. Pregled odobrenih i isplaćenih stipendija za školsku/akademsku godinu 
2014/2015

i'70731^^ 1811 231650 161 1
0155 ' 62 217 217681 0

533 29 58 842 4 264 4797 4763

Na Natječaj za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2014/2015 
pristigle su ukupno 8 842 prijave. Natječajne uvjete ispunjavala su 4 388 kandidata, 
naknadnom odlukom Upravnog odbora pravo na naknadnu dodjelu stipendije priznato 
je za još 533 kandidata. Ukupno za isplatu odobreno je 4 797 stipendija. Nakon 
objavljenih rezultata od prava na dodjelu stipendije odustalo je 29 kandidata - najčešći 
razlog odustajanja od stipendije je ostvarivanje prava na povoljniju stipendiju druge 
institucije. U školskoj/akademskoj godini 2014/2015., zaključno s 31. prosinca 2015. 
godine isplaćene su 4 763 stipendije. Nakon 31. prosinca 2015. godine ostalo je ne 
isplaćeno pet stipendija za koje korisnici prava na stipendiju nisu vratili potpisane 
ugovore o stipendiranju. Sukladno članku 3. stavku 2. Ugovora o dodjeli stipendije u 
kojem stoji da se Fond obvezuje pripadajući iznos isplatiti jednokratno u razdoblju od 
30. srpnja do 31. prosinca tekuće godine.
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Račun prihoda i rashoda

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOM.RATA 
PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2015.

Tablica 2.

2.197.137,36 kn 
14.000.000,00 kn 

13.232,88 kn 
5.040,16 kn

Višak prenesenih sredstava iz 2014. 
Prihodi od Fonda Hrv.branitelja 
Prihodi od kamata na oroč.sred. 
Prihodi od kamata tekućeg poslovanja

' V;:
576.494,36 kn
282.828,39 kn 
6.714,45 kn 

2.500,00 kn 
11.297,43 kn 

203.008,22 kn
33.258.24 kn
18.000. 00 kn 
3.136,80 kn

538,49 kn
15.212.25 kn

15.090,^00^00 kn
54.000. 00 kn 

15.036.000,00 kn

1. OSTALI IZDACI POSLOVANJA
Zaposlenika (4 djelatnika)
Uredski materijal
Usluga prijevoza-dokumentacije
Usluge - poštarina
Intelektualne i ostale usluge-Ugovori o dijelu
Usluge oglašavanja-natječaj
Računalne usluge
Amortizacija
Zatezne kamate
Bankarske usluge

2. STIPENDIJE
Stipendije poslijediplomaca 
Stipendije učenika i studenata

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda za stipendiranje u 2015.godini iznose 16.215.410,40 kn a 
odnose se na višak prenesenih prihoda iz 2014 godine u iznosu od 2.197.137,36 kn, prihoda od 
uplata Fonda hrvatskih branitelja u iznosu od 14.000.000,00 kn, prihoda od kamata na oročena 
sredstva Fonda za stipendiranje u HPB-i u iznosu od 13.232,88 kn te prihodi kamata tekućeg 
poslovanja u iznosu od 5.040,16 kn.
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Ukupni rashodi Fonda za stipendiranje na dan 31.12.2015.godine iznosi 15.666.494,36 kn, a 
odnose se na troškove plaće za četiri djelatnika u radnom odnosu u ukupnom iznosu od 
282.828,39 kn, troškovi uredskog materijala u iznosu od 6.714,45 kn, troškovi dopreme i otpreme 
pisanih pošiljki u iznosu od 11.297,43 kn, troškovi selidbe arhive u iznosu od 2.500,00 kn, 
honorari-Ugovori o djelu iznose 203.008,22 kn ( obračun mjesečno za tri djelatnika Ureda te rad 
članova Povjerenstva godišnji obračun ), računalne usluge ( usluge knjigovodstvenog servisa) u 
iznosu od 18.000,00 kn, usluga oglašavanja ponovljenog natječaja u iznosu od 33.258,24 kn, 
troškovi bankarskih usluga 15.212,25kn, te troškovi isplate stipendija u ukupnom iznosu od
15.090.000. 00 kn, od čega se 54.000,00 kn odnosi na troškove stipendija poslijediplomaca a
15.036.000. 00 kn na troškove stipendija učenika i studenata.

VLASTITI PRIHODI IOB VEZE
Višak prihod raspoloživih u slijedećem razdoblju iznosi 548.916,04 kn. 
Obveze za buduće rashode iznose 37.203,90 kn.
Ukupan iznos 586.119,94 kn.

IMOVINA
Financijska sredstva na žiro računu iznose 583.767,29 kn, 
Nefinancijska imovina (osnovna sredstva Fonda) iznose 2.352,65 kn. 
Ukupan iznos 586.119,94 kn.

Zagreb, 31.12.2015
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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
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