SAŽETAK
1. (prve) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2013. godini
(3. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za
djecu“) održane dana 25. siječnja 2013. godine u 13:30 sati
Prva sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u
2013. godini održana je dana 25. siječnja 2013. godine u prostorijama Ministarstva socijalne
politike i mladih.
Sjednica je započela u 13:30 sati, a završila je u 14:45 sati.
Predmetnoj sjednici Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni
odbor) prisustvovale su sljedeće osobe:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

gđa Milanka Opačić – predsjednica Upravnog odbora
gđa Iva Prpić – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
gđa Katja Vujasinović – članica Upravnog odbora
gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
gđa Jasna Ćurković Kelava – privremena upraviteljica Zaklade
gđa Ozrenka Čolić – stručna radnica ekonomskog smjera Zaklade
gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
gdin Boris Roginić – predsjednik Povjerenstva za potpore Zaklade.

Sažetak tijeka rasprave predmetne sjednice Upravnog odbora, odnosno doneseni zaključci i
službeni dokumenti usvojeni na sjednici prikazuju se u nastavku:
# Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s
2. (druge) sjednice Upravnog odbora, održane dana 19. listopada 2012. godine te su
jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
1. U okviru ove točke Dnevnog reda privremena upraviteljica Zaklade izvijestila je prisutne
članove Upravnog odbora o financijskom poslovanju Zaklade u razdoblju od 1. siječnja
2012. godine do 31. prosinca 2012. godine. Članovi Upravnog odbora nisu imali
primjedbe na Izvješće o financijskom poslovanju u navedenom razdoblju te su ga
jednoglasno usvojili.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio:
2.1. Odluku o izmjeni i dopuni Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2013.
godinu
2.2. Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za
djecu“ za 2013. godinu.
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3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva
za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/13-0001/1, URBROJ: Zaklada
HZD/01-13-7).
4. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor je donio Odluku o nastavku stipendiranja
studenata/tica u akademskoj godini 2012./2013. (KLASA: 023-04/13-0001/1, URBROJ:
Zaklada HZD/01-13-5).
5. Privremena upraviteljica Zaklada izvijestila je članove Upravnog odbora kako je, uslijed
korištenja rodiljnog dopusta stručne radnice u Stručnoj službi Zaklade, potrebno
raspisati javni natječaj za njezinu zamjenu. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor
jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje
stručnog/e radnika/ce Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/13-0001/1,
URBROJ: Zaklada HZD/01-13-6).
6. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu
primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. te u akademskoj godini
2011./2012. za 45 (četrdeset pet) studenata koji nisu ispoštovali obvezu sukladno
sklopljenim Ugovorima o dodjeli stipendije.
7. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o
radu predmetnog povjerenstva, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno prihvatio
predmetno izvješće.
8. Nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda, Upravni odbor je jednoglasno donio
Odluke o dodjeli potpora za 70 (sedamdeset) obitelji.
9. Privremena upraviteljica istaknula je da je za daljnji rad na području stipendija
neophodno sklopiti ugovor o djelu za održavanje računalnog programa za evidenciju i
obradu zahtjeva za stipendije u akademskoj godini 2012./2013. Slijedom iznijetoga,
Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o sklapanju Ugovora o djelu (KLASA: 02304/13-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-13-9).
10. U okviru ove točke Dnevnog reda članovi Upravnog odbora nisu raspravljali niti o jednoj
temi.
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