
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE                  

Koordinacija za sustav domovinske  

    sigurnosti i hrvatske branitelje 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU FONDA ZA STIPENDIRANJE  

HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE  

HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA 2016. GODINU 

 

 

 Stručna radna skupina Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske 

branitelje je, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, razmotrila navedeno Izvješće, koje 

je Vladi Republike Hrvatske dostavio Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. 

 

Na Natječaj za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2015/2016 pristiglo je 

ukupno 6 846 prijava. Natječajne uvjete ispunjavao je 5 897 kandidata, od čega 3 088 

srednjoškolska, 2 278 studentska, 9 poslijediplomskih kandidata te 522 zahtjeva po kriteriju 

teških socijalno-ekonomskih uvjeta. Naknadnom odlukom Upravnog odbora pravo na 

naknadnu dodjelu stipendije priznato je za još 113 kandidata. Ukupno za isplatu odobreno je 6 

010 stipendija. Nakon objavljenih rezultata od prava na dodjelu stipendije odustalo je 307 

kandidata - najčešći razlog odustajanja od stipendije je ostvarivanje prava na povoljniju 

stipendiju druge institucije. U školskoj/akademskoj godini 2015/2016. godine isplaćeno je 

5 607 stipendija. Do 31. prosinca 2016. godine 96 kandidata nije vratilo potpisan Ugovor o 

dodjeli stipendije te su izgubili pravo na istu. 

Ukupni prihodi Fonda za stipendiranje od 1. siječnja 2016. godine do dana 31. 

prosinca 2016. godine iznose 19.490.891,73 kn, a odnose se na prihode od uplate Fonda 

hrvatskih branitelja u iznosu od 12.361.491,19 kn, prihoda iz proračunske zalihe 

Državnog proračuna u iznosu 7.000.000,00 kn, prihoda uplaćenih od strane trgovačkih 

društava u iznosu 126.000,00 kn te prihoda od kamata tekućeg poslovanja u iznosu od 

3.400,54 kn. 

Ukupni rashodi Fonda za stipendiranje u razdoblju od 1. siječnja 2016. godine do 

31. prosinca 2016. godine iznose 17.995.217,32 kn, a odnose se na troškove plaće za 

djelatnike u radnom odnosu u ukupnom iznosu od 246.214,31 kn, troškove uredskog 

materijala i ostalih usluga u iznosu od 9.653,04 kn, troškova dopreme i otpreme pisanih 

pošiljki u iznosu od 12.878,77 kn, honorara za tri osobe angažirane po ugovoru o djelu u 

iznosu od 67.706,39 kn, troškovi honorara za članove Povjerenstva u iznosu od 83.266,26 kn, 

usluga revizije u iznosu 6.250,00 kn, računalnih usluga (usluge knjigovodstvenog servisa) u 

iznosu od 12.500,00 kn, troškova bankarskih usluga u iznosu od 12.395,90 kn, troškova 

amortizacije u iznosu 2.352,65 kn, troškova isplata stipendija u ukupnom iznosu od 

17.542.000,00 kn, od čega se kn 48.000,00 odnosi na troškove stipendija poslijediplomaca, a 

17.494.000,00 kn na troškove stipendija učenika i studenata. 

Sredstva preostala na poslovnim računima Fonda za stipendiranje na dan 31. 

prosinca 2016. godine iznose 2.083.215,44 kn. 

 

Ministarstvo financija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ured za 

zakonodavstvo nisu imali primjedbi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja iznijelo je primjedbe 

na dinamiku objave natječaja, njegove provedbe, obrade prijave, te konačne isplate stipendija, 

a što je predstavnici Fonda i Ministarstva hrvatskih branitelja obrazložila razlozima uplate 



dividendi zbog čega se stipendije uvijek isplaćuju u rujnu, a dinamika rada je dodatno bila 

narušena izborima i promjenom ministara. 

 

Stručna radna skupina je podržala Izvješće. 

 

 Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje je, na sjednici 

održanoj 1. kolovoza 2017. godine, verificirala stajalište Stručne radne skupine, te predlaže 

Vladi Republike Hrvatske da donese 

 

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 2016. godinu, u tekstu 

koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Fond aktom, klase: 022-03/17-01/1, urbroja: 

Fond/02-17-3, od 21. srpnja 2017. godine. 

 

Potrebna objašnjenja na sjednici Vlade dat će Tomo Medved, ministar hrvatskih 

branitelja. 

 

Zagreb, 1. kolovoza 2017.                               RAVNATELJ UREDA - TAJNIK                

                                                                                                      Dalibor Šemper 
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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 2015/2016.

Dana 09. 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 ukupno je pristiglo 6 846 zahtjeva.

Na 123. sjednici Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja održanoj 15. lipnja 
2016. godine Fondu za stipendiranje dodijeljeno je 12.361.491,19 kuna. Odluka je 
stupila na snagu davanjem suglasnosti Vlade RH 6. srpnja 2016. godine.

Iznos potreban za isplatu svih zahtjeva koji su udovoljili formalnim uvjetima 
Natječaja iznosio je 19.192.000,00 kn.

Rad povjerenstva

Odlukom Upravnog odbora Fonda za stipendiranje od 19. siječnja 2016. godine 
osnovana su četiri 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 1. veljače 2016. godine, te su sukladno 
prethodno spomenutoj odluci hili obvezni podnijeti izvješće Upravnom odboru Fonda za 
stipendiranje do 7. ožujka 2016. godine.

Pregledom 6 846 zahtjeva pristigla na Natječaj objavljen 19. prosinca 2015. 
godine utvrđeno je da formalnim uvjetima Natječaja udovoljava ukupno 5 897 
kandidata, od čega 3 088 srednjoškolska, 2 278 studentska, 9 poslijediplomskih 
kandidata te 522 zahtjeva po kriteriju teških socio - ekonomskih uvjeta.
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Razrješenje i imenovanje članova 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 Rješenjem o 
razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za stipendiranje hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za 
stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata, na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 25. svibnja 2016. 
godine razriješeni dužnosti su : Predrag Matić, predsjednik Upravnog odbora Fonda, te 
članovi Staša Skenžić, Boris Blažeković, Ivan Posilović, Ivan Krupec, Zdravko Lončar i 
Petar Banić, a imenovani su Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, predsjednikom 
Upravnog odbora Fonda za stipendiranje, dok su članovima Upravnog odbora imenovani 
Ivan Milanović Litre, Miodrag Demo, Željko Mihaljevič, Ivan Krupec, Silvana Klišanin i 
Nenad Križić.

Upravni odbor Fonda za stipendiranje

Upravni odbor Fonda za stipendiranje u razdoblju od 01. siječnja 2016. do 
31. prosinca 2016. godine održao je ukupno četiri sjednice Upravnog odbora.

Na 1. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 25. siječnja 2016. godine 
usvojeno je Izvješće o radu Fonda za stipendiranje za 2015. godinu.

Na 2. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 6. srpnja 2016. godine 
usvojen je prijedlog objave rezultata Natječaja za dodjelu stipendije za 
školsku/akademsku godinu 2015/2016.

Na 3. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 21. rujna 2016. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je prijedlog za naknadno priznavanje prava na dodjelu 
stipendije za 106 kandidata (68 srednjoškolaca i 38 studenata) koju su uložili prigovor 
na rezultate Natječaja objavljene 06. srpnja 2016. godine.

Na 4. telefonskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 21. studenoga 2016. godine 
Upravni odbor Fonda usvojio je prijedlog za naknadno priznavanje prava na dodjelu 
stipendije za 7 kandidata (6 srednjoškolaca i 1 studenata) koji su uložili prigovor na 
rezultate Natječaja objavljene 06. srpnja 2016. godine.

Uplata sredstava iz Državnog proračuna

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 13. srpnja 2016. godine, temeljem 
članka 12. stavka 1. i 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2016. godinu. Vlada Republike Hrvatske donijela je Rješenje o odobrenju sredstava na 
teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godine kojim 
je Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja odobren iznos od 7.000.000,00 kuna, za 
ostvarivanje prava na stipendije sukladno Zakonu o Fondu za stipendiranje hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
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Tablica 1. Pregled odobrenih i isplaćenih stipendija za školsku/akademsku godinu 
2015/2016

2 311 271 19552 677 2 278 33 85
■v?.<

402 346 11 357 1 356 0
'7

58976846 5 607113 6 010 307 96

Na Natječaj za dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2015/2016 
pristiglo je ukupno 6 846 prijava. Natječajne uvjete ispunjavao je 5 897 kandidata, 
naknadnom odlukom Upravnog odbora pravo na naknadnu dodjelu stipendije priznato 
je za još 113 kandidata. Ukupno za isplatu odobreno je 6 010 stipendija. Nakon 
objavljenih rezultata od prava na dodjelu stipendije odustalo je 307 kandidata - najčešći 
razlog odustajanja od stipendije je ostvarivanje prava na povoljniju stipendiju druge 
institucije. U školskoj/akademskoj godini 2015/2016. godine isplaćeno je 5 607 
stipendija. Do 31. prosinca 2016. godine 96 kandidata nije vratilo potpisan Ugovor o 
dodjeli stipendije te su izgubili pravo na istu.
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Račun prihoda i rashoda

Tablica 2.
Račun prihoda i rashoda

llllllllllllll Prihod! od Fonda Hrvatskih branitelja 
llllllllllll^ Prihodi iz proračunske zalihe Državnog proračuna 
lili Prihodi od trgovačkih društava 
m Prihodi od kamata tekućeg poslovanja

12.361.49149 kn 
7,000.000,00 kn 

126.000,00 kn 
3.400,54 kn

^ TROŠKOVI ZA RADNIKE^ USLUGE, MATERIJAL 1 AMORTIZACIJA
III Rashodi za radnike i naknade prijevoza radnicima
im Uredski materijal i ostale usluge
mi Usluge-doprema i otprema pisanih pošiljki
mi Ugovori 0 djelu (3 osobe) - intelektualne usluge

Ugovori 0 djelu - Članovi Povjerenstva (12 Članova) - intelektualne 
___usluge
H Usluga revizije - intelektualne usluge
mi Računalne uslups - usluge knjigovodstvenog servisa
M Bankarske usluge
mi Troškovi amortizacije
B STIPENDIJE
B Stipendije posUjediplomaca
B Stipendije učenika i studenata

453.217,32 kn 
246.214,31 kn 

9.653,04 kn 
12.878,77 kn 
67.706,39 kn

83.266,26 kn

6.250,00 kn 
12.500,00 kn 
12.395,90 kn 

2.352,65 kn
17.542.000. 00 kn 

48.000,00 kn
17.494.000. 00 kn

■

Ukupni prihodi Fonda za stipendiranje od 01. siječnja 2016. godine do dana 31. 
prosinca 2016. godine iznose 19.490.891,73 kn, a odnose se na prihode od uplate 
Fonda hrvatskih branitelja u iznosu od 12.361.491,19 kn, prihoda iz proračunske zalihe 
Državnog proračuna u iznosu 7.000.000,00 kn, prihoda uplaćenih od strane trgovačkih 
društava u iznosu 126.000,00 kn te prihoda od kamata tekućeg poslovanja u iznosu od 
3.400,54 kn.

Ukupni rashodi Fonda za stipendiranje u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine 
do 31. prosinca 2016. godine iznose 17.995.217,32 kn, a odnose se na troškove plaće za 
djelatnike u radnom odnosu u ukupnom iznosu od 246.214,31 kn, troškove uredskog 
materijala i ostalih usluga u iznosu od 9.653,04 kn, troškova dopreme i otpreme pisanih 
pošiljki u iznosu od 12.878,77 kn, honorara za tri osobe angažirane po Ugovoru o djelu u 
iznosu od 67.706,39 kn, troškovi honorara za članove Povjerenstva u iznosu od 
83.266,26 kn, usluga revizije u iznosu 6.250,00 kn, računalnih usluga (usluge 
knjigovodstvenog servisa) u iznosu od 12.500,00 kn, troškova bankarskih usluga u 
iznosu od 12.395,90 kn, troškova amortizacije u iznosu 2.352,65 kn, troškova isplata
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stipendija u ukupnom iznosu od 17.542.000,00 kn, od čega se kn 48.000,00 odnosi na 
troškove stipendija posUjediplomaca, a 17.494.000,00 kn na troškove stipendija učenika 
i studenata.

Sredstva preostala na poslovnim računima Fonda za stipendiranje na dan 31. 
prosinca 2016. godine iznose 2.083.215,44 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 2017. godinu te će biti 
korištena za planirane troškove tekućeg poslovanja i isplatu stipendija.
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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.

DIREl
EMENA 
UCA FONDA

B g'iSoSI
Marković
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