SAŽETAK
7. (sedme) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2010. godini
(17. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“)
održane dana 28. rujna 2010. godine u 11:00 sati
Sedma sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u
2010. godini održana je dana 28. rujna 2010. godine u prostorijama Ministarstva obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Sjednica je započela u 11:00 sati, a završila je u 11:55 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)

gdin Tomislav Ivić – predsjednik Upravnog odbora
mr. sc. Zoran Komar – zamjenik predsjednika Upravnog odbora
mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
gđa Ana Drobac – stručna radnica pravnog smjera Zaklade
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 dostavljeni zapisnik
sa 16. (šesnaeste) sjednice Upravnog odbora održane dana 29. lipnja 2010. godine te
su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
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
2010. godine do 31. kolovoza 2010. godine te su članovi Upravnog odbora jednoglasno
usvojili izvješće o financijskom poslovanju Zaklade za navedeno razdoblje.
Privremeni upravitelj je također izvijestio članove Upravnog odbora kako je veći dio
financijskih sredstava Zaklade oročen u Hrvatskoj poštanskoj banci, slijedom čega
Zaklada nije u mogućnosti isplatiti iznos Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu
Crvenog križa Zagreb za realizirani dio projekta „Ljetovanje i zimovanje djece“ u 2010.
godini, a na koji se obvezala zaključenim ugovorom. Također je dodao kako je s
ovlaštenim predstavnikom spomenutog društva postignut dogovor da će se isplata
iznosa za provedbu dijela projekta „Ljetovanje i zimovanje djece“ u 2010. godini izvršiti
odmah po isteku roka na koji su oročena financijska sredstva Zaklade.
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2. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni proračuna Zaklade „Hrvatska za
djecu“ za 2010. godinu (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-73).
3. 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 18 (osamnaest) obitelji, (ii) Odluke o odgodi donošenja konačne odluke i
dopuni zahtjeva za 50 (pedeset) obitelji te (iii) Odluke o odbijanju zahtjeva za dodjelom
potpora za 3 (tri) obitelji.
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama tijekom srednjoškolskog
obrazovanja u školskoj godini 2010./2011. (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ:
Zaklada HZD/01-10-140).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ studentima/cama u akademskoj godini
2010./2011. (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-141).
6. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o
provedbi projekta „Vikend programi s djecom iz obitelji s petero i više djece“ u školskoj
godini 2010./2011. (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-142).
7. Nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je donio
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za provedbu projekta „Vikend programi s
djecom iz obitelji s petero i više djece“ u školskoj godini 2010./2011. (KLASA: 02304/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-143).
8. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor je odgodio donošenje Odluke o dopuni
Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“ za
jednu od sljedećih sjednica.
9. U okviru ove točke Dnevnog reda privremeni upravitelj Zaklade obrazložio je prisutnim
članovima Upravnog odbora o zaprimljenom izvješću Hrvatskog Crvenog križa
Gradskog društva Crveni križ Zagreb o provedbi dijela projekta „Ljetovanje i zimovanje
djece“ u 2010. godini te su članovi Upravnog odbora jednoglasno usvojili predmetno
izvješće.
10. Pod točkom Razno članovi Upravnog odbora raspravljali su o potrebi zapošljavanja
novih djelatnika Stručne službe Zaklade s obzirom na povećanje opsega poslova i
djelokruga rada Zaklade.
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