
 

 

 

          PRIJEDLOG 

 

 

 

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

br. 150/11, 119/14 i 93/16), 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 79/06), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 

2018. 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 2017. godinu, u tekstu 

koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata aktom, klase: 022-03/18-

01/1, urbroja: Fond/01-18-1, od 30. travnja 2018. godine. 

 

 

 

 

 

 

Klasa:   

Urbroj:   

 

Zagreb, __________ 2018. 

 

 

 

          

                   PREDSJEDNIK 

 

                   mr.sc. Andrej Plenković, v.r. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Sukladno članku 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Fond za stipendiranje je dužan dostaviti 

izvještaj o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće za proteklu godinu Vladi 

Republike Hrvatske.  

 

Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje Upravni odbor Fonda za stipendiranje usvojio 

je na 1. sjednici koja je održana 18. travnja 2018. godine.  

 

Izvješće je dostavljeno Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji radi dobivanja suglasnosti. Suglasnost Fonda hrvatskih branitelja je 

dobivena 28. travnja 2018. godine.  
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SUKLADNO ČLANKU 7. ZAKONA 0 FONDU ZA STIPENDIRANJE 
HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I djece hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata („Narodne novine", broj: 79/2006.), 
UPRAVNI ODBOR Fonda za stipendiranje DUŽAN JE DO KRAJA 
TRAVNJA TEKUĆE GODINE DOSTAVITI VLADI REPUBLIKE Hrvatske 
IZVJEŠĆE 0 POSLOVANJU ZA PRETHODNU GODINU.

* Upravni odbor Fonda za stipendiranje prihvatio Je Izvješće o radu 
Fonda za stipendiranje za 2017. godinu na 1. sjednici Upravnog 
odbora Fonda održanoj 18. travnja 2018. godine.

* Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji dao Je suglasnost na Izvješće o radu Fonda 
za stipendiranje za 2017. godinu na 133. sjednici Upravnog odbora 
Fonda hrvatskih branitelja održanoj 27. travnja 2018. godine.

Sadržaj
1. Uvod...............................................................................

2. Operativno djelovanje Fonda za stipendiranje.......

2.1. Rad stručne službe Fonda za stipendiranje....

2.2. Rad Upravnog odbora Fonda za stipendiranje

3. Račun prihoda i rashoda............................................

4. Zaključak.......................................................................
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1. Uvod
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata (dalje: Fond za stipendiranje) osnovan je 2006. godine sa 
svrhom ostvarivanja prava na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog 
obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i prava na naknadu 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, 
djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata.

Fondom upravlja Upravni odbor od 7 članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike 
Hrvatske i direktor. Predsjednik Upravnog odbora po položaju je ministar hrvatskih 
branitelja.

Sredstva za financiranje stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih 
studija osiguravaju se iz dijela trećine neto dobiti od ulaganja koje ostvari Fond 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji namijenjene za 
razvojne, socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja 
i članova njihovih obitelji te iz donacija, potpora i drugih izvora.

U 2017. godini Fond za stipendiranje odradio je jedan natječajni ciklus za 
školsku/akademsku 2016./17. godinu, te se započelo s natječajnim ciklusom za 
školsku/akademsku 2017./2018. godinu.
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2. Operativno djelovanje Fonda za stipendiranje

2,1. Rad stručne službe Fonda za stipendiranje
Stručna služba Fonda za stipendiranje obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge 
poslove sa ciljem urednog i uspješnog poslovanja Fonda za stipendiranje. Obavlja 
poslove koji se odnose na: pripremu sjednica Upravnog odbora; pripremu i izradu akata 
što ih donosi Upravni odbor; izradu prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima rada i 
poslovanja Fonda za stipendiranje, priprema i realizacija financijskih planova i izvješća.

Natječaj za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine 
poslijediplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

Dana 8. veljače 2017. godine Fond za stipendiranje raspisao je Natječaj za dodjelu 
stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija za školsku 
odnosno akademsku godinu 2016./2017. Natječaj je bio otvoren do 8. ožujka 2017. 
godine.

Kriteriji za dodjelu stipendija propisani su Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za 
ostvarivanja prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine 
poslijediplomskih studija na visokim učilištima („Narodne novine" broj: 123/06 i 
157/13) koji je, sukladno Zakonu o Fondu za stipendiranje, donio ministar nadležan za 
obrazovanje i znanost uz suglasnost ministra nadležnog za hrvatske branitelje.

Kriteriji koje učenik/student mora ispuniti su sljedeći:

- da je redovit učenik/student;

- da ima propisan prosjek ocjena (3,75 srednja škola; 3,25 fakultet);

- da ne ponavlja godinu;

- da redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki cenzus (1.995.60 
kn);

- da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Rad Povjerenstva za otvaranje i pregled prijava pristiglih na Natječaj

Odlukom Upravnog odbora Fonda za stipendiranje od 8. ožujka 2018. godine osnovana 
su tri Povjerenstva za otvaranje i pregled prijava pristiglih na Natječaj za dodjelu 
stipendija. Svako Povjerenstvo sastoji se od tri člana: predsjednika, člana i zapisničara.

Zbog obima prijava, za članove povjerenstva angažirano je temeljem ugovora o djelu 6 
osoba.
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Povjerenstva su započela s radom 13. ožujka 2017. godine te su sukladno prethodno 
spomenutoj odluci bili obvezni podnijeti izvješće o rezultatima natječaja Upravnom 
odboru Fonda za stipendiranje do 7. travnja 2017. godine.

Pregledom 6077 zahtjeva pristiglih na Natječaj utvrđeno je da formalnim uvjetima 
Natječaja udovoljava ukupno 4841 kandidat, od kojih su 2466 srednjoškolci, 1747 
studenti i 12 postdiplomski studenti. 611 kandidata ispunilo je uvjete po kriteriju teških 
socioekonomskih uvjeta.

Tablica 1.
Statistički podaci o natječajnom ciklusu za stipendije 2016./2017.

........
18141747 113 1860 462270

ii > SStJ" i'’ .ri

513 0 436420 16 436
WH5.J # •4

50705125 536077 4841 289

Od stipendije je odustalo 53 kandidata čime je ušteđeno 264.000,00 kuna. Najviše je 
odustalih među studentima, a najčešći razlog odustajanja je ostvarivanje druge 
povoljnije stipendije.

Sukladno preostalim financijskim sredstvima Upravni odbor Fonda za stipendiranje 
naknadno je odobrio 289 stipendija.

U natječajnom ciklusu za školsku/akademsku godinu 2016./2017. ukupno je isplaćeno 
5070 stipendija na što je utrošeno 16.196.000,00 kuna.

Sve obveze prema stipendistima su uredno i na vrijeme izvršene čime je ispunjena 
osnovna svrha Fonda za stipendiranja.

U odnosu na prethodnu školsku/akademsku godinu, na raspisani Natječaj javilo se 769 
odnosno 11% kandidata manje što je nastavak trenda pada prijava koji traje unazad 
nekoliko godina. Kako je najveći pad prijava opet zabilježen među srednjoškolskim 
stipendijama (za skoro 15%), to možemo pripisati odrastanju generacije djece smrtno 
stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVl i dragovoljaca.

Ušteđena sredstva bit će prebačena u narednu godinu te korištena za podmirivanje 
tekućih obveza Fonda za stipendiranje kao i za isplatu stipendija u sljedećem 
natječajnom razdoblju.
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Natječaj za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine 
poslijediplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Dana 22. studenoga 2017. godine Fond za stipendiranje raspisao je Natječaj za dodjelu 
stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija za školsku 
odnosno akademsku godinu 2017./2018. Natječaj je bio otvoren do 22. prosinca 2017. 
godine.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u 2018. godini.

2.2. Rad Upravnog odbora Fonda za stipendiranje 
Članovi Upravnog odbora su:

- Tomo Medved, predsjednik

- Milijan Brkić, član (odlukom Vlade RH od 6.4.2017. g. zamijenio Miodraga Demu)

- Ivan Milanović-Litre

- Silvana Klišanin

- Mirjana Tonković (odlukom Vlade RH od 6.4.2017. zamijenila Nenada Križića)

- Željko Mihaljević

- Ivan Krupec

Upravni odbor Fonda za stipendiranje u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. siječnja 
2017. godine održao je ukupno devet sjednica Upravnog odbora.

Najvažnije odluke Upravnog odbora:

1. Odluka o objavi Natječaja za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog 
obrazovanja, redovitoga 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, 
hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog 
rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno 
akademsku godinu 2016/2017. (1. sjednica UO Fonda za stipendiranje održana 7. veljače 
2017. godine).

2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za direktora Fonda (2. sjednica UO Fonda za 
stipendiranje održana 14. ožujka 2017. godine).

3. Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2016./2017. godinu (2. sjednica UO 
Fonda za stipendiranje održana 21. travnja 2017. godine).
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4. Odluka o izmjeni statuta Fonda za stipendiranje, uz prethodnu suglasnost Vlade RH 
[5. sjednica UO Fonda za stipendiranje održana 1. lipnja 2017. godine).

5. Odluka o objavi Natječaja za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog 
obrazovanja, redovitoga 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, 
hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVl iz Domovinskog 
rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno 
akademsku godinu 2017./2018. (9. sjednica UO Fonda za stipendiranje održana 21. 
studenoga 2017. godine).

Natječaj za direktora Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Natječaj za direktora Fonda za stipendiranje objavljen je 22. ožujka 2017. godine u 
Večernjem listu i Narodnim novinama. Natječaj je trajao 15 dana odnosno do 6. travnja 
2017. godine. Pristigla je samo jedna prijava koja je ispunjavala formalne uvjete.

U postupku provođenja natječaja. Upravni odbor obavio je razgovor s kandidatom te je 
zaključeno da njegova Koncepcija rada i razvoja Fonda za stipendiranje nije ispunila 
očekivanja Upravnog odbora Fonda za stipendiranje i prijava kandidata je odbijena.
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3. Račun prihoda i rashoda

Tablica 2.
Račun prihoda i rashoda

llllllllllll^ Prihodi od Fonda Hrvačkih branitelja 

llllllllllll^ Prihodi od Ministarstva hrvatskih branitelja 
IH Prihodi od trgovačkih društava 
Hl Prihodi od kamata tekućeg poslovanja

6.000.000,00 kn 

10.000.000,00 kn 
50.000,00 kn 

2.323,63 kn

LlaSiiopOlm.,. 
393.600,30 kn 
209,478,41 kn 

18.861,50 kn 
1.330,39 kn 

59.216,64 kn

B TROŠKOVI ZA RADNIKE, USLUGE, MATERIJAL I AMORTIZACIJA
Hl Rashodi za radnike i naknade prijevoza radnicima 

Hl Uredski materijal i usluge održavanja 

Hl Usluge “ doprema i otprema pisanih pošiljki 
Hl Ugovori 0 djelu (3 osobe) - intelektualne usluge

Ugovori 0 djelu - članovi Povjerenstva (6 članova) - intelektualne 
___  usluge
Hl Usluge oglašavanja 
m Usluga revizije - intelektualne usluge 
Hl Usluge Javnog bilježnika
Hl Računalne usluge - usluge knjigovodstvenog servisa 

Hl Bankarske usluge 
Hl Dane donacije
Hf STIPENDIJE

■ 39.984,66 kn

35.490,00 kn 

6.250,00 kn 
862,50 kn 

12.000,00 kn 

9.126,20 kn 
1.000,00 kn 

16.196.000,00 kn

Ukupni prihodi Fonda za stipendiranje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. 
godine iznose 16.052.323,63 kuna, a odnose se na prihode o uplate Ministarstva 
hrvatskih branitelja u iznosu od 10.000,00 kuna, prihoda od uplate Fonda hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u iznosu od 6.000.000,00 kuna, 
prihoda od donacije Hrvatske Lutrije d.d. u iznosu od 50.000,00 kuna te prihoda od 
kamata tekućeg poslovanja u iznosu od 2.323,63 kuna.

Ukupni rashodi Fonda za stipendiranje u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. 
prosinca 2017. godine iznose 16.570.600,30 kuna.

Troškovi poslovanja Fonda za stipendiranje smanjeni su odnosu na 2016. godinu za 
1.403.264,37 kuna što je posljedica smanjenja broja isplaćenih stipendija, reorganizacije 
poslovanja te postignutih ušteda na smanjenju izdataka za zaposlene (smanjen broj 
angažiranih osoba za pregled dokumentacije za natječaj, korištene su olakšice iz Zakona 
0 doprinosima).
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Depoziti iskazani u bilanci u iznosu 16.254,27 kuna se odnose na isplaćene naknade za 
bolovanje koje se refundiraju u iznosu 8.910,72 kuna i na predujmove plaćene 
dobavljačima u iznosu 7.343,55 kuna. Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznose 
26.878,40 kuna i odnose se na obveze za plaće, doprinose i ugovore o djelu za prosinac 
u iznosu 19.745,02 kuna, obveze prema dobavljačima u iznosu 6.413,38 kuna i obveze za 
refundaciju materijalnih troškova gotovine u iznosu 720 kuna.

Fond za stipendiranje je 2017. godinu završio s manjkom prihoda u iznosu 537.276,67 
kuna. Višak prihoda raspoloživ u 2018. godini iznosi 1.507.313,78 kuna, a sredstva 
preostala na poslovnom računu Fonda za stipendiranje na dan 31. prosinca 2017. godine 
iznose 1.517.937,91kuna. Preostala sredstva na poslovnom računu 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 2018. godinu te će biti korištena za 
planirane troškove tekućeg poslovanja i isplatu stipendija u sljedećem natječajnom 
razdoblju.
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4. Zaključak
U 2017. godini ostvarena je osnovna svrha Fonda za stipendiranje hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a to je 
olakšavanje školovanja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i djeci hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata koji se nalaze u teškoj socioekonomskoj situaciji.

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.

Zahvaljujući kvalitetnom financijskom planiranju Ministarstva hrvatskih 
branitelja, u proračunu Ministarstva osiguran je najveći dio sredstava potrebnih za 
podmirivanje stipendija. Unaprijed osigurana sredstva omogućila su Fondu za 
stipendiranje raniju isplatu stipendija. U 2017. godini s isplatom stipendija započelo se 
već u svibnju budući da se nije morala čekati odluka o raspodjeli dobiti Fonda hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Uvažavajući preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja. Upravni odbor 
Fonda za stipendiranje u 2017. godini istaknuo je svoju proaktivnost te je određenim 
aktivnostima utjecao na ubrzanje samog natječajnog procesa, a izvršene su i pripreme za 
daljnju modernizaciju Fonda za stipendiranje sukladno novim tehnološkim i obrazovnim 
standardima.

Slijedom navedenoga, omogućeno je i ranije raspisivanje natječaja za 
školsku/akademsku 2017./2018. godinu te će isplata stipendija u 2018. godini biti još 
ranija u odnosu na prethodne godine i na taj način omogućit će se postizanje prave svrhe 
stipendiranja, a to je pomoć tijekom školske/akademske godine.
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