SAŽETAK
3. (treće) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2011. godini
(23. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“)
održane dana 20. lipnja 2011. godine u 14:00 sati
Treća sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u
2011. godini održana je dana 20. lipnja 2011. godine u prostorijama Ministarstva obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Sjednica je započela u 14:00 sati, a završila je u 15:10 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)

mr. sc. Zoran Komar – zamjenik predsjednika Upravnog odbora
mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
gđa Ana Drobac – stručna radnica pravnog smjera Zaklade
gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
gdin Miroslav Lončar – 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 dostavljene zapisnike
s 21. (dvadeset prve) i 22. (dvadeset druge) telefonske sjednice Upravnog odbora te
su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
1. U okviru ove točke Dnevnog reda privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je prisutne
članove Upravnog odbora o financijskom poslovanju Zaklade u razdoblju od 1. siječnja
2011. godine do 7. lipnja 2011. 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 2011.
godinu (KLASA: 400-01/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-104);
2.2. Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za
djecu“ za 2011. godinu (KLASA: 400-01/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/0111-105).
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3. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“, koji
je Hrvatski sabor donio na sjednici dana 15. prosinca 2010. godine, Upravni odbor
jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, uvjetima i
postupku za dodjelu potpora (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/0111-106).
4. Nakon završene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o provedbi
projekta „Vikend programi djece“ u školskoj godini 2011./2012. (KLASA: 023-04/110001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-107).
5. Nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda Upravni odbor jednoglasno je donio
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za provedbu projekta „Vikend programi djece“
u školskoj godini 2011./2012. (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/0111-108).
6. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o
radu predmetnog povjerenstva te je Upravni odbor jednoglasno prihvatio predmetno
izvješće. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor je jednoglasno donio (i) Odluke o dodjeli
potpora za 66 (šezdeset šest) obitelji, (ii) Odluku o odgodi donošenja konačne odluke i
dopuni zahtjeva za 1 (jednu) obitelj te (iii) Odluke o odbijanju zahtjeva za dodjelom
potpora za 4 (četiri) obitelji.
7. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu
primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2009./2010. za studenticu koja nije
ispoštovala obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije.
8. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu
primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2009./2010. za studenta koji nije
ispoštovao obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije
9. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu
primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. za studenta koji nije
ispoštovao obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije.
10. Pod točkom Razno, članovi Upravnog odbora raspravljali su o zamolbi Veleposlanstva
Japana u Zagrebu kojom se traži osiguranje smještaja određenog broja najugroženijih
građana, odnosno djece u pratnji jednog roditelja, u periodu od 20. srpnja do 20.
kolovoza 2011. kada u Japanu traju školski praznici. Članovi Upravnog odbora su se
u načelu složili s mogućnošću da se navedena zamolba realizira te je zaključeno da se
u kraćem vremenskom periodu preispita postojanje pravne osnove za ovakvu vrstu
potpore Zaklade.
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