
Temeljem članka 3. Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“ br. 36/95. i 64/01.) 

i članka 19. točke 16. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 
1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada 

Osijeka na 14. sjednici održanoj 12. veljače 2015., donijelo je  
 

O D L U K U 

 

o osnivanju Zaklade „Srce grada Osijeka“ 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak  1. 

 
Ovom odlukom Grad Osijek osniva Zakladu „Srce grada Osijeka“ (u daljnjem tekstu: 

Zaklada), utvrđuje njezinu svrhu, tijela, osnovnu imovinu, način i izvore financiranja. 

 
Članak 2. 

 
Osnivač Zaklade je Grad Osijek. 
Osnivačka prava i obveze, u ime Grada Osijeka, ostvaruje gradonačelnik Grada 

Osijeka. 
 

 
II. IME I SJEDIŠTE ZAKLADE 

 

Članak 3. 
 

Naziv Zaklade glasi: Zaklada „Srce grada Osijeka“. 
Simbol Zaklade je Grb Grada Osijeka. 
Sjedište Zaklade je u Osijeku, F. Kuhača 9. 

Zaklada je pravna osoba. 
 

 

III. SVRHA ZAKLADE  

 

Članak 4. 
 

Zaklada se osniva sa svrhom pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz 
tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i 
djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi.  

Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, 
obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i druge oblike potpora utvrđene 

općim aktima Zaklade. 
 

Članak 5. 

 
Vrste, uvjeti i postupak za ostvarenje pojedinih oblika potpora utvrđuju se ovom 

odlukom i općim aktima Zaklade. 
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Članak 6. 

 
Djecom u smislu ove odluke smatraju se djeca od rođenja do završetka redovitog 

školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija i koja redovito i uredno ispunjavaju svoje 
školske i studijske obveze. 

Općim aktima Zaklade osobita pozornost poklonit će se nadarenoj djeci. 

Općim aktima Zaklade utvrdit će se mjerila, postupak i uvjeti pod kojima korisnici iz 
članka 4. stavka 1. mogu ostvariti potpore iz članka 4. stavka 2. ove odluke. 

  
Članak 7. 

 

Korisnik potpora u novcu i stvarima iz članka 4. stavka 2. ove odluke, kao i drugih 
oblika potpora, utvrđenih općim aktima Zaklade, može biti i pravna osoba koja Zakladi 

ponudi na financiranje ili sufinanciranje programe iz područja sustava obiteljskih potpora, 
skrbi za djecu, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog 
vremena djece namijenjenih korisnicima iz članka 4. stavka 1. ove odluke. 

 Iznimno, korisnik potpora u novcu i stvarima iz članka 4. stavka 2. ovoga zakona, kao 
i drugih oblika potpora, utvrđenih općim aktima Zaklade, može biti i pravna osoba koja je 

nositelj programa ako udovoljava uvjetima i ciljevima provedbe zajedničkih programa ili 
posebnih programa Zaklade namijenjenih ostvarivanju zakladne svrhe. 

Zaklada s korisnikom iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezno sklapa ugovor o uvjetima, 

namjeni i nadzoru korištenja potpore u novcu i stvarima iz članka 4. stavka 2. ovoga zakona. 
  

Članak 8. 
 
 Potpore iz članka 4. stavka 2. ove odluke dodjeljuju se korisnicima iz članka 4. stavka 

1. i članka 6. ove odluke i ne mogu se prenositi na drugu osobu. 
 Potpore za korištenje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja 

mogu se ostvariti u suradnji s udrugama građana osnovanim sa svrhom promicanja obiteljskih 
vrijednosti i osnaživanja obitelji s brojnom djecom, pravnim osobama osnovanim za 
obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti. 

 Potpore iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne mogu se ostvariti ako korisnici istu ili sličnu 
potporu, odnosno pravo ostvaruju po drugoj osnovi. 

 
 

IV. IMOVINA ZAKLADE 

 

Članak 9. 

  
Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezina osnivanja sastoji se u novčanim 

sredstvima u iznosu od 30.000,00 kuna, koja će uplatiti osnivač Zaklade, najkasnije do 

podnošenja zahtjeva za osnivanje. 
Osim imovine navedene u stavku l. ovoga članka sredstva Zaklade se prikupljaju 

donacijama zakladnika, članova podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i 

stranih fizičkih i pravnih osoba, te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 

16. Zakona o zakladama i fundacijama. 
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Članak 10. 

  

Grad Osijek, kao osnivač Zaklade, obvezuje se da će godišnje do 1. ožujka svake 

godine u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje 50.000,00 kuna. 
 
 

V. ČLANSTVO U ZAKLADI 
  

Članak 11. 
  

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati 

Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene ovom 
odlukom, Statutom i drugim aktima. 

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi i do 1. ožujka tekuće 
godine u korist Zaklade uplatiti: 
a)  pravne osobe najmanje 4.000,00 kuna 

b)  fizičke osobe najmanje 50,00 kuna 
c)  klubovi, društva, udruge građana, sindikalne i poslovne udruge iznos od najmanje 

1.000,00 kuna. 
Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu. 

      O članovima podupirateljima Zaklada vodi poseban registar. 
 

 

VI. FINANCIRANJE I KORIŠTENJE SREDSTAVA ZAKLADE 
  

Članak 12. 

  
Zaklada će se financirati: 

-   sredstvima iz Proračuna Grada Osijeka, 

- sredstvima članova podupiratelja Zaklade,  
-   novčanim donacijama fizičkih i pravnih osoba (darovi, pokroviteljstva i sl.), 

-   organiziranjem određenih aktivnosti (dobrotvorne priredbe, prigodne lutrije,   
 izrada i prodaja prigodnih tiskovina, amblema, znački i sl.),  
-   doniranjem pokretne ili nepokretne imovine – ostavštine te 

-   iz drugih izvora. 
  

Članak 13. 
  

Sredstva Zaklade koristit će se sukladno odluci Upravnog odbora Zaklade, prema 

kriterijima koji će podrobnije biti utvrđeni Statutom Zaklade odnosno posebnom odlukom 
zakladnika.  

 
 

VII. TIJELA ZAKLADE I STRUČNE SLUŽBE 

 
Članak 14. 

 
Tijela Zaklade su: 

1. Upravni odbor  

2. Upravitelj Zaklade. 
Tijela Zaklade detaljnije se uređuju Statutom Zaklade. 
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Članak 15. 

 
Upravitelj Zaklade je mr.sc. Romano Kristić, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za 

socijalnu skrb i zdravstvo.  
Upravitelj Zaklade dužan je osobito: 

-   preuzeti imovinu Zaklade; 

-   upravljati i zastupati Zakladu; 
-   predložiti Statut Zaklade nadležnom Ministarstvu; 

-  predložiti nadležnom Ministarstvu osobe za članove Upravnog odbora Zaklade. 
Gradonačelnik Grada Osijeka daje prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta Zaklade. 
 

Članak 16. 
 

Zaklada ima Upravni odbor koji čine predsjednik, zamjenik predsjednika i 3 člana. 
Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje 

gradonačelnik Grada Osijeka.  

  
Članak 17. 

  
Upravitelj i Upravni odbor Zaklade dužni su najmanje jednom godišnje izvijestiti 

gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Osijeka o radu Zaklade. 

 
 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

  
Članak 18. 

 
Ovlašćuje se Gradonačelnik da tekst ove odluke uskladi sa zahtjevima Ministarstva 

uprave radi upisa Zaklade u registar zaklada. 
 

Članak 19. 

  
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada 

Osijeka. 
  

Klasa: 550-01/15-01/6 

Urbroj: 2158/01-01-15-8 
Osijek, 12. veljače 2015. 

 
 Predsjednik  
 Gradskoga vijeća 

 Anto Đapić, dipl.iur., v.r. 
 


