ZakOda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata! članova njihovih obitelji
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4; telefon: 01/3833426; fax: 01/3833441; e-mail: zaklada.branitelja@zg.t-com.hr

Klasa: 023-04/20-0115
Urbroj: Zaklada 1-20-4
Zagreb, 17. travnja 2020. godine

VLADA REPUBLIKE
HRVATSKE

Predmet: Godišnje izvješće o radu Zaklade
Dostavljam Vam

Na 104. sjednici Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, održanoj 31. ožujka 2020. godine,
usvojeno je Godišnje Izvješće o radu Zaklade za 2019. godinu.
Prema obavezi koja slijedi iz čl. 20. Zakona o Zakladi Hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 79/06, 99/18), te čl. 23. Statuta
Zaklade, Upravni odbor Zaklade dostavio je dana 31. ožujka 2020. god. na usvajanje
Godišnje izvješće o radu Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Upravni odbor Fonda, na sjednici održanoj 03. travnja 2020. godine, usvojio
je i dao suglasnost na dostavljeno Godišnje Izvješće o radu Zaklade te su ostvarene
zakonske pretpostavke za daljnje postupanje.
U nastavku Vam dostavljam:

Godišnje izvješće o radu Zaklade,
Suglasnost
Upravnog odbora Fonda hrvatskih
branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na Godišnje Izvješća o radu
Zaklade.

S poštovanjem,
Predsjednica
Uprivnog odbora
IE
Dostavljeno:
naslov,
Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske
pismohrana ovdje

Marija Dujić

D

/ z

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH

OBITELJI

PARK STARA TREŠNJEVKA 4, ZAGREB

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 0 RADU ZAKLADE ZA 2019. GODINU

Klasa: 023-04/20-01/5
Ur.broj:Zaklada/l-20-l
Zagreb, 3l.03.2020.god.

I. UVOD
U izvještajnom razdoblju djelovanje Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji (Zaklada) odvijalo se u skladu sa zakonskom svrhom tj. poboljšanjem

socijalnog i materijalnog statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Pristigli zahtjevi za financijsku pomoć (kontinuirano zaprimanje 250 - 300 zahtjeva na
mjesečnoj osnovi) nakon dokumentacijske i administrativne obrade u Stručnoj službi Zaklade
proslijeđeni su na razmatranje stručnim Povjerenstvima Zaklade (3 Povjerenstva) koja su na ukupno
54 održane sjednice dali prijedlog odluke Upravnom odboru Zaklade te je, uz zahtjeve koji su
direktno proslijeđeni Upravnom odboru na odlučivanje, donesena odluka za 2892 zahtjeva za
financijsku pomoć.

Temeljem prijedloga stručnih Povjerenstava i provedene rasprave, te razmatranja zahtjeva
dostavljenih na direktno odlučivanje, Upravni odbor Zaklade je na 33 održane sjednice donio odluku
o odobravanju financijske pomoći za 2236 zahtjeva za financijsku pomoć te je isplaćena ili je nastala
obveza isplate financijske pomoć u iznosu 7.486.778,57 kn, dok je 656 zahtjeva odbijeno kao
neosnovano.

Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN 99/2018 s danom
17.11.2018 god. Zaklada je preuzela poslove Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond za
stipendiranje).
U izvještajnom razdoblju 4165 kandidata ostvarilo je pravo na stipendiju za ak.god.2018./2019.
te su im na kućne adrese poslane Odluke o dodjeli stipendije i Izjava o prihvaćanju uvjeta Odluke o
dodjeli stipendije (Izjava).
Potpisanu Izjavu i podatak o bankovnom računu za isplatu stipendije za akgod. 20I8./20I9. u
izvještajnom razdoblju dostavilo je 3502 stipendista. Slijedom navedenog isplaćeno je 2540 stipendija
za srednju školu u iznosu 5.080.000,00 kn, 953 stipendije za preddiplomski i diplomski studij u iznosu
4.765.000,00 kn te 9 stipendija za poslijediplomski studij u iznosu 54.000,00 kn. Ukupna isplata za
3502 stipendija iznosi 9.899.000,00 kn
Kao nadležna pravna osoba za provedbu postupka za ostvarivanje prava na potporu za
obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (NN br. 121/17) Zaklada je 04. studenog 20l9.god. raspisala Natječaj za ostvarivanje prava na
potporu za obrazovanje za akgod. 20I9./2020. U natječajnom roku zaprimljeno je 4525 prijava te je
financijska obveza za isplatu potpora predviđena na 13.000.000,00 kn.
U okviru operativnog rada Zaklade u izvještajnom razdoblju izdaci poslovanja (izdaci za
zaposlene, članove Upravnog odbora i stručnih Povjerenstava, arhiviranje i skeniranje zahtjeva,

telefonske, internet i poštanske usluge, uredski i potrošni materijal, knjigovodstvene usluge, usluge

održavanja računalnih programa, obnova informatičke opreme i si.) iznosili su 2.030.296,99 kn.
U izvještajnom razdoblju primljena je donacija od naknade za članstvo u nadzornom odboru
Vjesnika d.d. fizičke osobe u iznosu 18.000,00 kn

Raspoloživa sredstva za sljedeće poslovno razdoblje iznose 11.352.397,42 kn
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2. OPERATIVNI RAD ZAKLADE
U izvještajnom razdoblju, temeljem uspostavljene prakse djelovanja i rada tijela Zaklade,

stručnih Povjerenstava kao i Stručne službe, osiguran je kontinuitet tehničko-administrativnih uvjeta
za uspješno pružanje financijske pomoći podnositeljima zahtijeva za financijsku pomoć kao i osiguranje
potpora za obrazovanje.

2.1.

STIPENDIJE I POTPORE ZA OBRAZOVANJE

Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN 99/2018 s danom
17.11.2018 god. Zaklada je preuzela poslove Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz

Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond za
stipendiranje).
15.10.2018. godine Fond za stipendiranje objavio je Natječaj za dodjelu stipendija za
akademsku odnosno školsku godinu 20I8./20I9. tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja,
redovitog sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine

poslijediplomskih studija na visokim učilištima (u daljnjem tekstu: Natječaj)
Natječaj je završen s 15.11.2018. godine te je zaprimljeno 4369 kandidatura za stipendiju (u
daljnjem tekstu: kandidature).
21.12.2018. godine upravni odbor Zaklade održao je sjednicu na kojoj je utvrđena lista
kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja u pogledu ostvarivanja propisanog uspjeha u dosadašnjem
školovanju kao i propisanog prihodovnog cenzusa.
Ujedno je upravni odbor Zaklade donio odluku kako će se (sukladno zakonskoj regulativi po
pitanju zaštite osobnih podataka) kandidati, svaki pojedinačno, obavijestiti o rezultatima natječaja te je

Stručna služba Zaklade započela je sa pripremom Odluka i Izjava za slanje kandidatima na kućne
adrese.
U izvještajnom razdoblju potpisanu Izjavu i podatak o bankovnom računu za isplatu stipendije
za akademsku odnosno školsku god. 20I8./20I9. dostavilo je 3502 stipendista. Slijedom navedenog
isplaćeno je 2540 stipendija za srednju školu u iznosu 5.080.000,00 kn, 953 stipendije za
preddiplomski i diplomski studij u iznosu 4.765.000,00 kn, te 9 stipendija za poslijediplomski studij u

iznosu 54.000,00 kn. Ukupna isplata za 3502 stipendija iznosi 9.899.000,00 kn
Za akademsku odnosno školsku godinu 20I9./2020. nakon donošenja Pravilnika o načinu i
ostvarivanju prava na potporu za obrazovanje (NN, br.101/2019) (Pravilnik donose ministar hrvatskih
branitelja uz suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje) iz čl. 124. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) Upravni odbor Zaklade

04. studenog 20l9.god. raspisao je natječaj koji je objavljen u dnevnom tisku „Večernji list" kao i na
web stranicama Zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja.
Po završetku natječaja s danom 25.11.2020.god. zaprimljeno je 4525 prijava za potporu za

obrazovanje te su sredstva za isplatu potpora predviđena u iznosu 13.000.000,00 kn.
Na 87. sjednici upravnog odbora održanoj 03. prosinca 20l9.godi donesena je odluka da svi
kandidati koji su prijavu poslali unutar natječajnog roka, te ispunjavaju uvjete propisane natječajem i
Pravilnikom ostvaruju pravo na potporu. Sukladno financijskom stanju Zaklade odlučeno je da nema
potrebe za provođenjem bodovanja i rangiranja kandidata u svrhu ostvarivanja potpore.
Stručna služba Zaklade započela je sa pripremom Odluka i Izjava za slanje kandidatima na
kućne adrese.
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2.2.

RAD POVJERENSTAVA

Povjerenstvo za skrb i liječenje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo I.) održalo je 21 sjednica.

Povjerenstvo za tešku materijalno-financijsku situaciju ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo II)
održalo je 16 sjednica.

Povjerenstvo za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu
izvanrednog školovanja ili osposobljavanja za određena zanimanja, odnosno zapošljavanje i
samozapošljavanje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo III.) održalo je 17 sjednica.
Povjerenstva I i III uz pripadajuće zahtjeve po posebnoj svrsi razmatraju i zahtjeve za tešku

materijalno-financijsku situaciju zbog velike količine zahtjeva u navedenoj kategoriji.
Do 31. prosinca 2019. godine sveukupno je održano 54 sjednice stručnih Povjerenstava. Valja
napomenuti da su svi članovi Povjerenstava predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

2.3.

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE

Upravni odbor Zaklade do 31. prosinca 2019. god. održao je ukupno 33 sjednica te donio
odluku za 2892 zahtjeva za financijsku pomoć hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji, od čega je 2236 osnovanih zahtjeva te je isplaćena ili je nastala obveza isplate

financijske pomoći u ukupnom iznosu 7.486.778,58 kn a 656 zahtjeva je odbijeno kao neosnovana.
Donesena je i odluka o 4369 prijava na natječaj za stipendije za akademsku odnosno školsku
godinu 20I8./20I9. od kojih je 4165 kandidata ostvarilo pravo na stipendiju dok 204 kandidat nije

ispunio uvjete natječaja te tako niti pravo na stipendiju. Od 4165 kandidata stipendiju je prihvatilo
3502 kandidata.
Važno je napomenuti da je veliki broj zahtjeva dostavljen s nepotpunom dokumentacijom te
je u skladu s socijalno osjetljivim postupanjem Stručna služba izvršavala dopune istih slanjem dopisa
kako bi se dokumentacija dopunila prije donošenja pravomoćne odluke.

U izvještajnom razdoblju uspješno je osiguran kontinuitet dinamike rada te optimalizacija
radnog procesa Zaklade sa ciljem pružanja materijalne pomoći i socijalne sigurnosti najugroženijeg

djela populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Uspješno je obavljen proces preuzimanja poslova Fonda za stipendiranje te osigurani
operativno-tehnički kao i administrativni i normativni uvjeti za obradu pristiglih kandidatura za
stipendiju kao i za raspisivanje natječaja za potporu za obrazovanje za akademsku odnosno školsku

godinu 20I9./2020.
Svoju zadaću Zaklada obavlja u skladu sa Zakonom o Zakladi i drugim odgovarajućim
zakonskim normama te Pravilnikom o postupku i uvjetima za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe
Zaklade.
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2.4.

UPRAVITELJ ZAKLADE

Upravitelj Zaklade vodi brigu o zakonitom radu Zaklade kao i osiguravanju tehničkoadministrativnih uvjeta rada Zaklade. U izvještajnom razdoblju isti je obavljao poslove kontrole
zaprimanja i dokumentacijske obrade zahtjeva za financijsku pomoć te izvršenja odluka Upravnog

odbora Zaklade o financijskim pomoćima kao i drugim pitanjima bitnim za rad Zaklade.
Izvršavao je poslove zaprimanja i pružanja odgovora na dopise, predstavke, pritužbe,
požurnice i dr. pismena pravnih ili fizičkih osoba koja se odnose na rad Zaklade. Koordinirao je rad
Stručne službe ŽLaklade te obavljao pripremu materijala za sjednice stručnih Povjerenstava i Upravnog

odbora Zaklade.

2.5.

STRUČNA SLUŽBA ZAKLADE

Stručna služba Zaklade je zadužena za administrativne poslove čije uredno i pravovremeno
obavljanje i izvršavanje uvjetuje uspješno ispunjenje svrhe Zaklade. Provodi dokumentacijsku obradu

zahtjeva za financijsku pomoć, prijava na natječaj za stipendije odnosno potpore za obrazovanje,
ažuriranje baze podataka te pod rukovodstvom upravitelja Zaklade izvršava odluke Upravnog odbora
Zaklade o isplati financijskih pomoći, otprave odluka podnositeljima zahtjeva kao i druge poslove po

nalogu upravitelja.
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3. TABELARNI PRIKAZ PRIHODA i RASHODA
’.(I

Financijska sredstva na žiro računima (ERSTE i HPB) i
blagajni 01.01.2019.
V

,

Ukupan prijenos iz 2018.
Prihod od djela dobiti Fonda HB

14.320.826, kn

..

M^I4.W£T6;86‘kn
14.391.000,00 kn

21.06.2019.

Preuzeta sredstva Fonda za stipendiranje nakon brisanja iz
sudskog registra 03.05.2019.

10.038.551,41 kn

Prihod iz proračuna RH (Ministarstvo hrvatskih branitelja)

5.000.000,00 kn

18.12.2019.

Prihod od donacija pravnih osoba

18.000,00 kn
94,72 kn

Prihod od kamata redovnog poslovanja

29.447.646,13 kn

r Ukupna prihod do 31.12.2019.

- r

I.

r
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-TRANSFERI - ZAKLADNA SVRHA

■; - f

P-1 / Elementarna nepogoda, požar i drugi oblici pomoći

135.000,00 kn

P-2/ Skrb i liječenje

475.129,63 kn

P-3/ Slučaj smrti

608.500,00 kn

P-4/ Teška materijalno - financijska situacija

2.984.604,00 kn

P-5/ Školovanje, prekvalifikacija

72.850,00 kn
194.000,00 kn

P-10/ Hitni zahtjevi

P-11 / Zahtjevi sa više svrha

3.016.694,95 kn

Jednokratne financijske pomoći ukupno:

7.486.778,58 kn

Stipendije ak.god. 2018./2019.
Potpore za obrazovanje za ak.god.
predviđena obveza

Ukupno stipendije i obveza za potpore:

9.899.000,00 kn

2019./2020.
13.000.000,00 kn

22.899.000,00 kn
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UKURNO:

30.385.778,58 kn

2.

IZDACI POSLOVANJA

2.1.

IZDACI ZA ZAPOSLENE ( 7 stalno zaposlenih )

>

Plaća za redovan rad neto

589.462,02 kn

Doprinosi na plaću ( MO I i II, porez i prirez)

272.698,71 kn

Doprinosi iz plaće (zapošljavanje, zdr.osig.)

142.256,72 kn

Ostali rashodi za zaposlene

62.354,00 kn

Naknada za prijevoz

28.417,80 kn

UKUPNO:

2.2.

1.095.189,25 kn

OSTALI IZDACI POSLOVANJA

Uredski i potrošni materijal

44.970,57 kn

Usluge telefona, Interneta i poštarine

75.138,66 kn

Usluge promidžbe, informiranja i raspisivanja natječaja

17.745,00 kn

Usluge investicijskog održavanja i opreme za ured

9.422,22 kn

Ugovori o djelu
4
člana
UO
Zaklade,
16
članova
*2 informatičara, I djelatnik na poslovima održavanja čistoće.

Računalne, knjigovodstvene,
održavanja programa

odvjetničke

i

Povjerenstava,

ostale

528.587,60 kn

usl.

Usluge reprezentacije
Troškovi arhiviranja i skeniranja dokumenata, dig.cert,web

72.426,50 kn

9.232,81 kn
134.611,33 kn

Rashodi amortizacije

27.623,44 kn

Bankarske usluge

15.349,61 kn

UKUPNO:

UKUPNO 2.1.+ 2.2.:

935.107,74 kn

2.030.296,99 kn

*17.11.2018. god Zaklada je preuzela ugovore o radu za 2 administrativna djelatnika Fonda za stipendiranje kao i
ugovore o djelu za 2 informatička djelatnika koji su obavljali poslove za Fond za stipendiranje.

7

4. KATEGORIJE FINANCIJSKE POMOĆI U SKLADU SA SVRHOM PO BROJU

PREDMETA.

oznaka

SVRHA FINANCIJSKE POMOĆI

zahtjeva

obrađeno

odbijeni

odobreni

isplaćeni iznos

zahtjeva

zahtjevi

zahtjevi

pomoći/kn

P-l

Elementarna nepogoda, požar i drugi oblici
pomoći

14

4

10

135.000,00 kn

P-2

Skrb i liječenje

151

32

119

475.129,63 kn

P-3

Slučaj smrti

217

36

181

608.500,00 kn

P-4

Teška materijalno-financijska situacija

1872

480

1392

P-5

Školovanje, prekvalifikacija

17

6

II

72.850,00 kn

P-10

Hitni zahtjevi

42

I

41

194.000,00 kn

P-l I

Zahtjevi za više svrha

579

97

482

2892

656

2236

Do 31.12.2019. god donesene odluke za ukupno

STIPENDIJE

Broj kandidata koji je
ostvario pravo na

4165

stipendiju:

Srednja škola
Preddiplomski i diplomski studij

Poslijediplomski studij
UKUPNO:

2.984.604,00 kn

3.016.694,95 kn
7.486.778,58

Povratno
dostavili Izjavu
o prihvaćanju

Isplaćeni iznos/kn

2540

5.080.000,00 kn

953

4.765.000,00 kn

9

3502

54.000,00 kn
9.899.000,00 kn
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5. ZAKLJUČNO:

11.447.951,00 kn

*Višak prihoda na kraju izvještajnog razdoblja

* Za razliku od prethodnih godina Zaklada je završila izvještajno razdoblje bez oročenih sredstava.

J

r<*r

i, <4*

/' • i' -' i f i (*

Plaće i troškovi prijevoza za 12/2019 - isplata u 01/2020.
Ugovori o djelu za 12/2019- isplata u 01 /2020.

5.1.-5.2.

95.553,58 kn

11.352.397,42 kn
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6. DODATAK
U izvještajnim razdobljima od 2007 god. kada je Zaklada započela s operativnim radom do
aktualnog izvještajnog razdoblja za 20l9.god. Zaklada je ostvarila prihode i imala rashode kako slijedi:
v-,; ‘"‘'i.

-'-L':

v- >

PRIHODI

te

i'1'*

\

DIVIDENDA FONDA HB
+ preuzetih 10.038.551,41 kn od Fonda za stipendiranje na dan 03.05.2019.
KMAKTK NA OROČENI DEPOZIT+KAMATA REDOVNOG POSLOVANJA

OSTALI PRIHODI (DONACIJE)

142.226.042,51 kn
14.082.136,49 kn
409.910,00 kn

DONACIJA IZ PRORAČUNA RH (MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA)
UKUPNO:

25.500.000,00 kn

182.218.089,00 kn

RASHODI
ISPLATA FINANCIJSKE POMOĆI I TROŠKOVI POSLOVANJA

170.865.691,58 kn

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
____
RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA NA 31.12.2019.GOD.

11.352.397,42 kn

U izvještajnim razdobljima od 2007 do 2019. godine stručna služba Zaklade je zaprimila i
obradila, a upravni odbor donio odluku za 81 077zahtjeva za financijsku pomoć.

Obrađeno je 4369 prijava za stipendije te su isplaćene 3502 stipendije za akademsku
odnosno školsku godinu 2018./2019.

Obrađeno je 4525 prijava za potporu za obrazovanje za akademsku odnosno školsku godinu
2019. /2020. te je isplata potpora kandidatima, koji su ispunili uvjete natječaja, započela u siječnju
2020. god.

Predsjednica Upravnog odbora
Marija Dujić

Klasa: 023-04/20-01/5
Ur.broj:Zaklada/1-20-1
Zagreb, 3 L03.2020.god.
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FOND HRVATSKIH BRANITELJA IZ
DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA
NJIHOVIH OBITELJI

Temeljem članka 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji („Narodne novine" broj 99/18), a u svezi članka 20. stavka 1. Zakona o
Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne
novine" broj 79/06 i 99/18) Upravni obor Fonda na sjednici održanoj 3. travnja 2020. godine
daje

SUGLASNOST
I.
Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje
suglasnost na Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji za 2019. godinu.
II.
Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Godišnje izvješće iz toče I. dostavit će Vladi Republike Hrvatske.

III.

Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR HRVATSKIH BRANTELJA
I PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
FONDA HRVATSKI
BRANITELJA IZ
'A I ČLANOVA
DOMCtiaNStč
o: ITELJI
N

I 1

SI
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KLASA: 022-06/18-03/1
URBROJ: Fond/01-20-47
Zagreb, 3. travnja 2020. godine
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