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  REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
  Županijska skupština 
KLASA: 007-01/13-01/4 
URBROJ: 2186/1-01/1-13-2 
Varaždin,                       2013. 
 
 
 
  Na temelju odredbe članka 30. točke 18. Statuta Varaždinske županije („Službeni 
vjesnik Varaždinske županije“ br. 15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 3/11-pročišćeni tekst, 13/13 i 
46/13-pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine („Službeni 
vjesnik Varaždinske županije“ br. 35/09, 36/10, 3/11-pročišćeni tekst, 38/13 i 46/13-
pročišćeni tekst) Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj   2013. 
godine, donosi 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
  o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za pomoć djeci VITA 

 
 
 
 
  

Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća Izvješće o radu Zaklade za 
pomoć djeci VITA. 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                              PREDSJEDNICA 
                                                                                                             Dubravka Biberdžić  
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odbor Zaklade za pomoć djeci VITA 
KLASA: 005 -01/13-01/1 
URBROJ: 2186/1-01/1 -130-2 
Varaždin, 12. studeni  2013. 
 
             IZVJEŠĆE O  RADU  ZAKLADE ZA POMOĆ DJECI VITA 
 
 
 I. UVOD 
 
 Zaklada za pomoć djeci VITA osnovana je Odlukom Županijske skupštine  18. lipnja 
2010. godine 

 Svrha osnivanja Zaklade je promicanje interesa djece Varaždinske županije, te pomoć 
roditeljima djece oboljele od malignih i drugih teških bolesti i opremanje dječjih igrališta. 
 

Kako se radi o prvom izvješću od osnivanja Zaklade, koje je ista  dužna podnijeti 
Županijsko skupštini, te Ministarstvu uprave, sukladno članku 22. Statuta,  u ovom Izvješću 
navode se sve radnje koje su bile poduzimane od osnivanja Zaklade,  do funkcioniranja njenih 
tijela  u izvršavanju zadaća  i ciljeva zbog kojih je Zaklada osnovana.  
 
 Zaklada, kao posebna vrsta pravne osobe, temeljena na Zakonu o zakladama i 
fundacijama,  najprikladnija je za namjenu za koju je osnovana, upravo iz razloga što je sama 
po sebi definirana za trajno djelovanje i  što proizlazi iz činjenice da se njezina djelatnost 
financira iz priloga i prihoda od imovine, dok se sama osnovna imovina djelatnošću ne smije 
umanjiti. 
 
  Za Zakladu Vita kao osnovna imovina osiguran je iznos od 30.000,00 kuna, s time da 
je Županija, kao osnivač, preuzela obvezu daljnjeg izdvajanja iznosa od po 30.000,00 kn 
godišnje. 

 Ostala sredstva za djelatnost pribavljaju se vlastitim aktivnostima, donacijama, 
prihodima od imovine i članarinom članova podupiratelja.  
 
 Odlukom o osnivanju Zaklade za privremenog upravitelja imenovan je Predrag 
Štromar, župan Varaždinske županije. 
 
 
             II. ZAKONSKE PRETPOSTAVKE ZA OSNIVANJE ZAKLADE 
 
 U svrhu stjecanja statusa pravne osobe Županija, kao osnivač je Ministarstvu uprave 
podnijela zahtjev za odobrenje osnivanja Zaklade, o čemu je pozitivno rješenje Ministarstvo 
donijelo 2. prosinca 2010. godine, temeljem čega je Zaklada upisana u Knjigu zaklada 21. 
siječnja 2011. godine pod rednim brojem 166. 
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 Župan Varaždinske županije, u svojstvu privremenog upravitelja Zaklade, sukladno 
Zakonu o zakladama i fondacijama predložio je Ministarstvu uprave imenovanje prvog 
sastava tijela Zaklade, tj. upravitelja i Upravnog odbora.  
         Sastav Upravnog odbora određene je Statuta, a čine ga tri člana iz reda vijećnika 
većinske stranke, tri člana iz reda vijećnika oporbenih stranaka, a predsjednik i dva člana 
biraju se iz reda uglednih i stručnih osoba iz javnog života.   
 
 Sukladno navedenom sastavu, u  Upravni odbor predloženi su: 

- Stjepan Žigmund  
- Božica Makar  
- Adam Pintarić  
- Mato Halužan  
- Jadranka Bahlen  
- Božidar Šafran  
- Dubravka Novak  
- Viktor Plavec  
- Nadica Dreven Budinski  

 
Rješenjem Ministarstva uprave od 4. veljače 2011. godine župan Predrag Štromar 

postavljen je za (prvog) upravitelja Zaklade, a postavljanje Upravnog odbora, odnosno 
imenovanje  izvršeno je rješenjem od 20. svibnja 2011. godine.  Važno je napomenuti da se  
radi o mandatu članovima sa svim pravima, obvezama i trajanjem uređenim Statutom 
Zaklade, a to su 4 godine, počeo je teći danom postavljenja od strane Ministarstva, i može 
trajati do kraja mandata, ukoliko Županijska skupština,  kao osnivač ne razriješi  imenovane 
članove i ne imenuje novi sastav.  Za napomenuti je da je rad u tijelima Zaklade počastan i 
dobrovoljan.  

      Na   Statut, kojeg je predložio  upravitelj, Ministarstvo uprave dalo je  odobrenje. 
 Isto se odnosi i na mandat upravitelja, koji također ima sva prava, obveze i trajanje 

mandata,  sukladno Statutu Zaklade,   s time da eventualno razrješenje i imenovanje obavlja 
Upravni odbor. 
 
 Provođenjem opisanih radnji Zaklada je stekla status pravne osobe i tek je nakon toga 
mogla    započeti s radom.  
 U tu svrhu bilo  je potrebno otvoriti žiro-račun kod poslovne banke, a za što je 16. 
kolovoza 2011. godine ishođena Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog 
zavoda za statistiku. 
 Otvaranje žiro-računa omogućava prvenstveno da se osnovna imovina, koja u iznosu 
od 30.000,00 kn dotad bila deponirana na izdvojenom računu Vaba d.d. banke Varaždin, 
prenese na redovni račun Zaklade, ali i da se vrši daljnje prikupljanje sredstava i redovno 
poslovanje Zaklade. 
 
  Tako je slijedom daljnjih aktivnosti otvoren Žiro-račun Zaklade sklapanjem Ugovora 
o otvaranju i vođenju transakcijskog poslovnog računa od 16. rujna 2011. godine u Vaba d.d. 
banci. 
 
 Ugovorom o pružanju računovodstveno-ekonomskih usluga, sklopljenim dana 1.  
listopada 2011. godine sa Agencijom za razvoj Varaždinske županije d.o.o., zaokružen je 
postupak osnivanja i stvaranja svih  pretpostavki Zaklade za ostvarenje svrhe njezina 
osnivanja.  
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III. FUNKCIONIRANJE ZAKLADE 
 
Zaklada funkcionira putem svojih tijela, a to su:  
 - Upravni odbor 
 - Upravitelj Zaklade. 
 
Sukladno Statutu Upravni odbor, pored ostalog, donosi Pravilnik o kriterijima i 

postupku dodjele sredstava, temeljem kojeg  utvrđuje postupak i uvjete odobravanja potpora  
udrugama ili drugim pravnim osobama koje promiču interese djece ili grade dječja igrališta 
otvorenog tipa, te djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih bolesti.  

Postupak  odobravanja potpora udrugama i drugim pravnim osobama pokreće 
upravitelj Zaklade, objavom godišnjeg javnog poziva u službenom glasili i na županijskoj 
web stranici.  

U slučaju da  se po objavljenom godišnjem javnom pozivu ne utroše sva sredstVA  ili 
se tijekom godine ostvare veće od planiranih, upravitelj Zaklade može raspisati dopunski 
javni poziv. 

 Nakon toga Upravni odbor utvrđuje redoslijed prioriteta zahtjeva prema, Pravilnikom 
određenih kriterija, i to za korisnike koji neposredno promiču  i unaprjeđuju interese djece 
prema broju potencijalnih korisnika i dosadašnjim rezultatima na sličnim programima, a  za 
udruge i druge pravne osobe koje grade  dječja igrališta  prema broju potencijalnih korisnika 
igrališta i uloženim sredstvima podnositelja zahtjeva. 

Na temelju prijedloga Upravnog odbora, Upravitelj donosi pojedinačne konačne 
odluke, uzimajući u obzir raspoloživa sredstva Zaklade i dinamiku njihovog pritjecanja te 
težinu pojedinih slučajeva, posebno  kada su u pitanju pomoći  oboljeloj djeci. 

Kada je riječ o odobravanju potpora djeci oboljeloj od malignih bolesti ili drugih 
teških i rijetkih oboljenja,  zahtjevi se primaju i razmatraju tijekom godine, bez posebnog  
javnog poziva, uz kriterij prihoda po domaćinstvu, trajanju dosadašnjeg liječenja i iznosa 
potrebnih, odnosno raspoloživih sredstava.  

 
 

      IV.  AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODBORA I UPRAVITELJA U   
REALIZACIJI POTPORA  
  

  Nakon dosta vremena od osnivanja pa do početka rada, obzirom na prethodno 
navedeni tijek radnji kod osnivanja, Upravni odbor je na svojoj prvoj sjednici održanoj 9. 
rujna 2011. godine donio Poslovnik o radu, a na sjednici održanoj 29. lipnja  2012. godine i 
Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA, 
čime je dovršen normativni okvir za redovnu aktivnost.  
 

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava 
Zaklade za pomoć djeci VITA, Upravitelj Zaklade na internatskim stranicama i u tri lokalna 
tjednika 15. travnja 2013. godine objavio je godišnji javni poziv za dodjelu potpora iz 
sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA za 2013. godinu. 

 
Na 3. sjednici Upravnog odbora VITA održanoj 16. svibnja 2013., sukladno članku 8. 

Pravilnika, pokrenut je postupak za dodjelu potpora objavom Natječaja za 2013. godinu na 
Županijskoj web stranici i u sva tri lokalna tjednika. Obzirom da su Natječajem bile propisane 
vrste i namjena za koju se potpora traži, dokazi o ispunjavanju uvjeta, visina sredstava koja se 
mogu odobriti te uobičajeni detalji javnog poziva (rokovi, dokumentacija i ostalo), 
potencijalni korisnici obuhvaćeni pozivom bile su udruge i druge pravne osobe koje promiču i 
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ostvaruju interese djece, uz uvjet da  je program usmjeren na to,  te da je program dostupan 
većem broju djece te udruge građana. Potencijalni korisnici bili su i mjesni odbori ili druge 
pravne osobe koje grade igrališta otvorenog tipa, čija svrha je vezana za sportski, kulturni i 
zabavni život djece, uz uvjet da imaju pripremljen teren za igrališta, da je nekretnina u 
vlasništvu pravne osobe ili je istoj dano na korištenje na rok ne kraći od 10 godina, i da se radi 
o igralištu otvorenog tipa. 
 

Nakon pregleda zaprimljenih prijava i provjere ispunjavanja uvjeta utvrđen je 
prijedlog prioriteta za dodjelu potpora od 12.000,00 kuna za kupnju tri igrala, sukladno tekstu 
Javnog poziva. 
  Obzirom da je za pomoć djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih 
oboljenja podnesena jedna prijava, odlučeno je da se novčani iznos od 3.000,00 kuna dodjeli 
podnositelju zahtjeva.  

Napominje se da nisu zaprimljene prijave Udruga i drugih pravnih osoba koje promiču  
i ostvaruju interese djece. 
 

Prijedlog prioriteta dostavljen je upravitelju  Zaklade koji je donio konačne odluke o 
dodjeli potpora, sukladno prijedlogu Upravnog odbora,  uzimajući u obzir  mogućnost 
 

Na temelju prijedloga Upravnog odbora Zaklade te razmatranih prijava zaprimljenih 
putem Godišnjeg javnog poziva za dodjelu potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA 
za 2013. godinu, upravitelj Zaklade dana 17. svibnja donio je Odluku o prioritetnoj raspodjeli 
sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA za dodjelu sredstava potpore za opremanje dječjih 
igrališta za kupnju najviše tri igrala do vrijednosti od 12.000,00 kuna i dodjelu jednokratne 
novčane pomoći djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja u iznosu od 
3.000,00 kuna, nakon čega su s korisnicima potpisani Ugovori o korištenju sredstava novčane 
potpore i to sa: 

a) za dodjelu sredstava potpore za opremanje dječjih igrališta za kupnju najviše tri igrala 
do vrijednosti od 12.000,00 kuna: 

1. MO Slokovec (grad Ludbreg)   
2. MO Vrtlinovec (grad Varaždinske Toplice)  
3. MO Lukavec (grad Ivanec)  
4. MO Šemovec  
5. Športsko društvo Bukovčan Veliki Bukovec  
6. MO Breznica unutarnja  
7. Udruga  „Voćanski pinklec“ Donja Voća  
8. MO Cestica  

 
b) za dodjelu jednokratne novčane pomoći djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških 

i rijetkih oboljenja u iznosu od 3.000,00 kuna gđi. Diani Bobinec Mikek za malodobno dijete 
Bernarda Mikeka iz Varaždina koje će se uplatiti na žiro račun udruge „MURID“ za rane 
intervencije u djetinjstvu. 

 
Nakon potpisivanja Ugovora s korisnicima sva su igrala postavljena, a igrališta 

uređena i u funkciji su. 
 

Također, 19. srpnja, nastavno na zamolbu Ivane Bregović iz Gačica 67 za pomoć pri 
liječenju sina Ivana - u smislu pokrivanja dijela troškova smještaja i pratnje roditelja - koji 
boluje od tumora na mozgu te mu je bilo potrebno liječenje u Švicarskoj, a nakon konzultacija 
s Upravnim odborom, sukladno članku 15. Pravilnika o kriterijima i postupanju dodjele 
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potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA, donesena je Odluka o dodjeli potpore 
kojom je za potrebe  troškova smještaja i putovanja oboljelog odobren iznos od 3.000,00 kn, 
sukladno članku 6. Pravilnika  o kriterijima i postupanju dodjele potpora iz sredstava Zaklade 
za pomoć djeci VITA, kojim je za ove namjene omogućeno korištenje sredstava Zaklade u 
iznosu od 3.000,00 kn, kao jednoj od vrsta pomoći  za ove potpore, i to jednom godišnje. 
 
      V. OSTALE AKTIVNOSTI ZAKLADE 
 

U izvještajnom periodu ostvareni su brojni kontakti s gospodarskim subjektima s 
područja Varaždinske županije sa zamolbom za donaciju, odnosno buduću suradnju i potporu 
te je, u tom smislu, osigurano nekoliko značajnih darovatelja i sponzora Zaklade, dok se 
Zakladi u svojstvu podupiratelja priključilo nekoliko fizičkih i pravnih osoba. 
 
Izrađene su i pokrenute internetske stranice u okviru postojećih web stranica Varaždinske 
županije, kao i na domeni www.zaklada-vita.hr koje se redovno ažuriraju, a također je 
odabran vizualni identitet Zaklade te prigodni slogan „Zajedno stvaramo dječje osmijehe“. 
 
 
     
                                                                         Predsjednik  Upravnog odbora  
                                                                                Stjepan Žigmund 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odbor Zaklade za pomoć djeci VITA 
KLASA: 005 -01/13-01/1 
URBROJ: 2186/1-01/1 -130-2 
Varaždin,  12. studeni     2013. 
 
    
 
 
 
 
 
                VIJEĆNICIMA  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
         Na temelju članka  22.  stavka 2. Statuta  Zaklade za pomoć djeci VITA vijećnicima 
Županijske skupštine Varaždinske županije dostavlja se:  
 

-   Izvješće o radu Zaklade za pomoć djeci VITA -  
 
 Izvješće se dostavlja  u svrhu informiranja Županijske skupštine, kao osnivača 
Zaklade, o  radu, prihodima, rashodima i stanju imovine,  a na temelju obveze  određene 
Zakonom o  zakladama i fundacijama, Statutom  i Odlukom o osnivanju.  
 
 
 
 
                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                  UPRAVNOG VIJEĆA 
                                                                                    Stjepan Žigmund,v.r. 
     
 
 
 
 
 
 
 


