SAŽETAK
16. (šesnaeste) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“
(9. po redu sjednica u 2018. godini)
održane dana 14. rujna 2018. godine u 10:00 sati
Šesnaesta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu:
Zaklada) održana je dana 14. rujna 2018. godine u prostorijama Ministarstva demografije,
obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.
Sjednica je započela u 10:00 sati, a završila je u 10:40 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)

gđa Nada Murganić – predsjednica Upravnog odbora
gđa Marija Pletikosa – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
gđa Margareta Mađerić – članica Upravnog odbora
gđa Dunja Skoko-Poljak, dr. med – članica Upravnog odbora
gđa Željka Josić, dr. med – članica Upravnog odbora
gđa Renata Gubić – upraviteljica Zaklade
gđa Ivana Balatinac – tajnica / Tehničko tajništvo Zaklade, u svojstvu
zapisničara.

Sjednici su nazočili i predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku (u daljnjem tekstu: MDOMSP):
(viii) g. Josip Masnić – pomoćnik ministrice MDOMSP za financije i proračun
(ix) gđa Dijana Matić – načelnica Sektora za ljudske potencijale, opće i
nomotehničke poslove u MDOMSP.
Sažetak tijeka rasprave predmetne sjednice Upravnog odbora, odnosno doneseni
zaključci i službeni dokumenti usvojeni na sjednici prikazuju se u nastavku:
1.

Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni
zapisnik s 15. (petnaeste) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili
predmetni zapisnik.
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2. Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove Upravnog odbora kako je sukladno
Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska
za djecu“, donesenom na sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine, Stručna služba
Zaklade pokrenula postupak izrade elektroničke aplikacije za podnošenje prijava
za dodjelu stipendija učenicima, slijedom čega se ukazalo nužnim izvršiti
određene izmjene i dopune donesenog općeg akta. Nakon provedene rasprave,
Upravni odbor jednoglasno je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“,
(KLASA: 023-04/18-01/09, URBROJ: ZHZD/01-18-02).
3. Nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je
donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade
„Hrvatska za djecu“ učenicima na srednjoškolskom obrazovanju za školsku
godinu 2018./2019. (KLASA: 023-04/18-01/09, URBROJ: ZHZD/01-18-03), kojom
su detaljnije propisani rokovi i postupak provedbe predmetnog javnog natječaja.
Spomenutom Odlukom stavljena je van snage Odluka o raspisivanju javnog
natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima na
srednjoškolskom obrazovanju za školsku godinu 2018./2019. od 18. lipnja 2018.
godine (KLASA: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-07).
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o osnivanju povjerenstava za
potrebe provedbe Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za
djecu“ učenicima na srednjoškolskom obrazovanju za školsku godinu 2018./2019.
(KLASA: 023-04/18-01/09, URBROJ: ZHZD/01-18-04), kojom je osnovao (i)
Povjerenstvo za pregled i ocjenu prijava na javni natječaj (Povjerenstvo I) i (ii)
Povjerenstvo za rješavanje prigovora (Povjerenstvo II).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o (ne)prihvaćanju završnih izvješća
pravnih osoba za programe i projekte provedene temeljem Javnog poziva 2014.
i Javnog poziva 2016. (KLASA: 023-04/18-01/09, URBROJ: ZHZD/01-18-05).
6. Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora kako je Stručna
služba Zaklade do trenutka održavanja ove sjednice Upravnog odbora obradila
gotovo sve zaprimljene zahtjeve za dodjelu novčane potpore s osnove
višestrukog poroda, međutim predloženi iznos za njihovu isplatu premašuje iznos
financijskih sredstava planiran Financijskim planom Zaklade za 2018. godinu za
tu vrstu potpore. S obzirom na to da je u važećem Financijskom planu Zaklade
za 2018. godinu ostalo neutrošenih sredstava na pojedinim kontima za potpore
fizičkim osobama, predlaže se preraspodjela neutrošenih sredstava unutar
odjeljka 4511 – Tekuće donacije, kako bi se što većem broju fizičkih osoba/obitelji
omogućilo ostvarenje njihova prava te dodijelile potpore. Slijedom iznijetog,
Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni i dopuni Godišnjeg
programa rada za 2018. godinu i Financijskog plana Zaklade za 2018. godinu,
(KLASA: 023-04/18-01/09, URBROJ: ZHZD/01-18-06).
7. U okviru ove točke Dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku
o dodjeli novčanih potpora za 392 (tristodevedesetdvije) fizičke osobe (obitelji)
(KLASA: 023-04/18-01/09, URBROJ: ZHZD/01-18-07).
8. Pod točkom Razno, članovi Upravnog odbora nisu raspravljali o niti jednoj temi.
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