
ZAKLADA ZA POMOĆ 

DJECI VITA 

Varaždin, Franjevački trg 7 

Upravni odbor 

Varaždin,                  2011.  

 

 

 Na temelju članka 10. st. 1. alineja 1. i članka 17. st. 1. alineja 3. Statuta Zaklade 

VITA KLASA: 007-01/11-01/1 od 21. travnja 2011., Upravni odbor  Zaklade za pomoć djeci 

VITA, na sjednici održanoj      2011. godine, donosi 

 

 

PRAVILNIK 
o kriterijima i postupku dodjele 

potpora iz sredstava Zaklade 

za pomoć djeci VITA 

 

              I.  UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom propisuju se potencijalni korisnici, uvjeti, kriteriji i postupak za 

dodjelu potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA (u daljnjem tekstu: Zaklada). 

 

Članak 2. 

 Riječi i pojmovi koji imaju rodno  značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

 

           II UVJETI I KORISNICI POTPORA 

 

Članak 3. 

 Potpore iz sredstava Zaklade mogu se ostvariti isključivo za ostvarenje svrhe za koje 

je Zaklada osnovana. 

 

Članak 4. 

 Potencijalni korisnici potpora iz sredstava Zaklade su: 

1. Udruge i druge pravne osobe koje neposredno promiču, unapređuju i ostvaruju 

interese djece 

2. Djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja 

3. Udruge i druge pravne osobe koje grade dječja igrališta otvorenog tipa 

 

 

                     1. Udruge i  druge pravne osobe koje neposredno promiču, unapređuju i 

                        ostvaruju   interese djece  

 

Članak 5. 

 Udruge i druge pravne osobe koje neposredno promiču, unapređuju i ostvaruju 

interese djece na području Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Županija) potporu mogu 

ostvariti za realizaciju konkretnog programa uz uvjet:  

1. da je program usmjeren neposredno unapređenju interesa djece 



2. da se dodjelom potpore udruzi ili drugoj pravnoj osobi povećava  svrsishodnost 

utroška sredstava za  određenu namjenu 

3. da je program dostupan neodređenom (većem) broju djece s područja cijele 

Županije. 

 

 Za namjene iz ovog članka mogu se ostvariti novčane potpore do 3.000,00 kn godišnje   

za pojedini  program.  

 

                    2.  Djeca oboljela od  malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja 

 

Članak 6. 

 Djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih bolesti mogu ostvariti potporu 

Zaklade za sufinanciranje nabavke lijekova, dijela troškova dugotrajnog bolničkog liječenja, 

pregleda,  medicinskih zahvata,  putnih troškova i troškova boravka izvan mjesta stanovanja 

samog djeteta ili pratitelja,  uz slijedeće uvjete: 

 

1. da je prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji takovo liječenje nužno 

2. da se sufinanciranje takove potrebe ne može ili  se može samo djelomično ostvariti 

preko HZZO-a, odnosno da  bi čekanje na ostvarenje prava  preko HZZO-a dovelo 

u opasnost život djeteta 

3. da se radi o maloljetnoj osobi kojoj je neophodna tuđa pomoć ili njega.  

 

Za namjene iz ovog članka mogu se ostvariti  novčane  potpore do 3.000,00 kn  za 

pojedinu vrstu pomoći, jednom godišnje. 

 

 

                3. Udruge ili druge pravne osobe koje grade dječja igrališta otvorenog tipa 

 

  

Članak 7. 

 Sredstva potpore za opremanje dječjih igrališta mogu ostvariti  udruge građana i  

mjesni odbori s područja Varaždinske županije  i druge pravne osobe čija je svrha osnivanja i 

djelokrug rada usmjeren na aktivnosti vezane uz sportski, kulturni i zabavni život djece, uz 

slijedeće uvjete: 

1. da je pravna osoba pripremila teren igrališta za djecu 

2. da je nekretnina na kojoj se igralište oprema u vlasništvu pravne osobe ili je istoj  

dano na korištenje na rok ne kraći od 10 godina. 

3. da se radi o igralištu za neograničen krug djece bez posebnog članstva. 

 

 Novčana potpora iz prethodnog stavka može se ostvariti jednokratno i to u najvećem 

iznosu do 15. 000,00 kn, za najviše  tri igrala,  a realizirat će  se kroz kupnju opreme za 

igralište od strane Zaklade.  

              Za potpore  iz članka 5. i 6. ovog Pravilnika  mogu se, u iznimnim slučajevima i 

izvan postupka propisanim ovim Pravilnikom, ostvariti  novčane  potpore  i u većem iznosu  

od 3.000,00 kn, o čemu odlučuje Upravni odbor, na prijedlog upravitelja Zaklade, izvan 

kriterija. 

 

 

 

 



          III.  POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA UDRUGAMA ILI DRUGIM  

                 PRAVNIM  OSOBAMA KOJE PROMIČU INTERESE DJECE ILI GRADE  

                 DJEČJA IGRALIŠTA OTVORENOG TIPA 

 

Članak 8. 

 Postupak za dodjelu potpore za namjene iz članka 5. i 7. ovog Pravilnik pokreće 

Upravitelj Zaklade objavom godišnjeg javnog poziva za dodjelu potpora u „Službenom 

vjesniku Varaždinske županije“ i na  županijskoj web stranici. 

         U slučaju da se po objavljenom  godišnjem javnom pozivu  ne utroše  raspoloživa 

namjenska sredstva ili se tijekom godine ostvare veća sredstva od planiranih, Upravitelj 

zaklade  može raspisati dopunski  javni poziv za dodjelu potpora iz prethodnog stavka. 

 

Članak 9. 

 Javni poziv iz prethodnog stavka sadrži: 

- vrste i namjenu za koju se potpora može ostvariti 

- potencijalne korisnike potpora 

- visinu sredstava koja se odobrava za pojedini program 

- dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu i kriteriji za rangiranje zahtjeva 

- rok za podnošenje zahtjeva koji ne može biti kraći od 15 dana 

- adresu na koju se zahtjevi dostavljaju i način dostave 

- rok obavijesti o rezultatu postupka  

- kontakt-osoba, vrijeme, mjesto i način dodatnih informacija 

 

 

Članak 10.  

 Zaprimljene zahtjeve razmatra Upravni odbor Zaklade. 

 

Članak 11. 

 Pravodobne i potpune zahtjeve Upravni odbor razvrstava po korisnicima i namjenama 

iz čl. 4. točke 1. i 3.  ovog Pravilnika. 

 

Članak 12.  

 Nakon izvršenog razvrstavanja po korisnicima, odnosno namjenama Upravni odbor 

utvrđuje da li pojedini zahtjev ispunjava uvjete iz čl. 5., odnosno 7. ovog Pravilnika. 

 Za  zahtjeve  koje ne udovoljavaju uvjetima iz čl. 5., odnosno 7.  ovog Pravilnika 

Upravni odbor obustavlja daljnji postupak. 

 

Članak 13.  

 Unutar namjena iz članka 4. točke 1. i 3.  ovog Pravilnika Upravni odbor utvrđuje 

redoslijed prioriteta zahtjeva prema slijedećim kriterijima: 

a) Za korisnike koji neposredno promiču, unapređuju i ostvaruju interese djece: 

- broj potencijalnih korisnika programa 

- dosadašnji rezultati podnositelja zahtjeva na istim ili sličnim programima 

b) Za udruge i druge pravne osobe koje grade dječja igrališta:  

- broj potencijalnih korisnika igrališta 

- uložena vlastita sredstva podnositelja zahtjeva. 

 

 

 

 



Članak 14. 

 Prijedlog prioriteta utvrđen po kriterijima iz čl. 13. ovog Pravilnika Upravni odbor 

prosljeđuje Upravitelju Zaklade na donošenje konačne  odluke.  

 

 

 

            IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA DJECI OBOLJELOJ OD  

                  MALIGNIH  ILI DRUGIH TEŠKIH I RIJETKIH OBOLJENJA 

 

Članak 15. 

 Zahtjevi za pomoć djeci oboljeloj od malignih  ili drugih teških i rijetkih oboljenja, 

sukladno članku 6. ovog Pravilnika primaju se i razmatraju tijekom cijele godine, bez 

posebnog javnog poziva. 

 Zahtjev razmatra Upravni odbor Zaklade koji utvrđuje  prijedlog odluke o dodjeli 

potpore, odnosno odbijanju zahtjeva,  rukovodeći se kriterijima iz članka 6. ovog Pravilnika, a 

uzimajući u obzir kriterije prihoda po članu domaćinstva, trajanju dosadašnjeg liječenja i 

iznosa potrebnih odnosno raspoloživih sredstava.   

   

                                                                   Članak 16.  

           Upravni odbor  kod utvrđivanja  redoslijeda prioritete, odnosno prijedloga odluke  

može koristiti mišljenja svojih  pomoćnih stručnih tijela. 

  

 

              V. DONOŠENJE ODLUKA O POTPORAMA  

 

Članak 17.  

 Upravitelj Zaklade donosi  pojedinačne odluke o dodjeli potpora, sukladno  prijedlogu 

prioriteta, odnosno prijedlogu odluke Upravnog odbora, uzimajući u obzir  raspoloživa 

sredstva Zaklade  i dinamiku njihovog pritjecanja te težinu pojedinih slučajeva, kada se radi o 

potporama za pomoć djeci oboljeloj od malignih ili  drugih teških i rijetkih oboljenja (članak 

6.), kao i mogućnost zadovoljenja što većeg broja potreba, kada se radi o potporama 

udrugama i drugim pravnim osobama koje promiču interese  djece  i opremaju dječja igrališta 

(članak 5. i 7.).   

 

Članak 18. 

 Odluka o dodjeli potpore, uz podatke o korisniku, sadrži iznos dodijeljenih sredstava, 

namjenu,  način i dinamiku njene  realizacije te obvezu korisnika potpore o povratnoj 

informaciji o realizaciji dodijeljenih sredstava, u svrhu pripreme  potrebnih izvještaja Zaklade, 

sukladno Zakonu i Odluci o osnivanju. 

 

Članak 19. 

 Odluka o dodjeli sredstava potpore nije upravni akt.  

 

Članak 20. 

 S korisnikom određene vrste potpore Upravitelj zaključuje poseban Ugovor o dodjeli, 

odnosno realizaciji  potpore.  

 

         PREDSJEDNIK 

         Stjepan Žigmund 

 


