
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/5-89 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-16 
Rijeka, 6. 2. 2017. 
 
 

Gradonačelnik je 6. veljače 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. U Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za 
financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini imenuju se:  
 -  Dunja Kuhar, za predsjednicu 
 - Jasna  Kalanj, za članicu,  
 - Jadran Mandekić, za člana.  
 2. Zadaci Povjerenstva iz točke 1. ovog zaključka su:  
 - otvaranje prijava pristiglih na javni poziv,  
 - utvrđivanje da  li je prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku,  
 - utvrđivanje da li su dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,  
 - utvrđivanje da li je dostavljena obvezna popratna dokumentacija,  
 - utvrđivanje da li je zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u 
javnom pozivu,  
 - ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje 
javnog poziva, 
 -  utvrđivanje da li su lokacije provedbe projekta/programa prihvatljive,  
 -  utvrđivanje da li su ispunjeni drugi propisani uvjeti javnog poziva. 
 3. Povjerenstvo iz točke 1. ovoga zaključka  dužno je u roku od deset radnih dana od dana 
isteka roka za dostavu prijava na javni poziv, utvrditi koje prijave zadovoljavaju propisane  uvjete 
javnog poziva i donijeti odluku o upućivanju istih Povjerenstvu za ocjenjivanje prijavljenih 
projekta/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini.  
 4. Povjerenstvo iz točke 1. ovoga zaključka pravovaljano odlučuje ako u njegovom radu 
sudjeluju najmanje dva člana.  
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Dostaviti:  
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Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska                                                                                      www.rijeka.hr 
Tel. ++38551209626, Fax. 209629                                                                                                            E-mail: karla.muskovic@rijeka.hr 
                                                                                                                                                           E-mail: zdravstvo@rijeka.hr 

                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i  
                  socijalnu skrb 
KLASA: 500-02/17-02/7 
URBROJ: 2170/01-05-00-17-1 
Rijeka, 30.01.2017. 
 
 
 
 
 GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 

na razmatranje i usvajanje 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje 

prijava i provjeru propisanih uvjeta  javnog poziva za 
financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi 
u 2017. godini 
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Obrazloženje prijedloga zaključka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i 
provjeru propisanih uvjeta  javnog poziva za  financiranje projekata/programa u 

zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini  
 

 Temeljem članka 26. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge ("Narodne novine" broj 26/15), pripremu i provedbu natječaja provodi davatelj 
financijskih sredstava u pravilu putem nadležne ustrojstvene jedinice i jedno ili više 
povjerenstva za pripremu, odnosno provedbu pojedinih postupaka u provedbi javnog 
natječaja, a osnovanih odlukom davatelja financijskih sredstava.   
 Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavio je dana      
31. siječnja 2017. godine Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i 
socijalnoj skrbi u 2017. godini.  
 Javnim pozivom utvrđen je predmet javnog poziva, područja financiranja, ciljane 
skupine korisnika projekata/programa, opći uvjeti za prijavu, kriteriji za odabir, potrebna 
dokumentacija te rok i mjesto podnošenja prijava. 
 U javnom pozivu utvrđeno je da će postupak otvaranja i pregleda prijava 
projekata/programa izvršiti povjerenstvo sastavljeno od predsjednika i 2 člana koje imenuje 
Gradonačelnik.  
  U postupku provjere ispunjavanja  propisanih uvjeta javnog poziva, zadaci  
Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta su slijedeći:  
 -  otvaranje prijava pristiglih na javni poziv, 
 -  provjeravanje da  li je  prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku,  
 -  provjeravanje da li su  dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,  
 -  provjeravanje da  je li dostavljena obvezna popratna dokumentacija,  
 - provjeravanje da li je zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova 
postavljenih u javnom pozivu,  
 -  ako je primjenjivo, provjeravanje da li su prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno 
uputama za prijavitelje javnog poziva, 
 - ako je primjenjivo, provjeravanje da li su lokacije provedbe projekta/programa 
prihvatljive,  
 -  provjeravanje da li su  ispunjeni drugi propisani uvjeti javnog poziva.  
  
 Povjerenstvo donosi odluku o tome koje prijave će biti upućene u daljnju proceduru, 
odnosno, stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja uvjeta javnog 
poziva. Povjerenstvo mora donijetu Odluku u roku od 10 radnih dana od dana  isteka roka za 
podnošenje prijava na javni poziv.  
 
 Predlaže se imenovanje sljedećih službenika Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb u Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva 
za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini:  
 
 - Dunja Kuhar, za predsjednicu 
 - Jasna  Kalanj,  za članicu,  
 - Jadran Mandekić, za člana.   
 
 
 
 Slijedom  navedenog predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći   
 

Z A K L J U Č  A K 
 

1.  U Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za 
financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini 
imenuju se:   
 -  Dunja Kuhar, za predsjednicu 
 - Jasna  Kalanj, za članicu,  



 - Jadran Mandekić, za člana.   
 
2. Zadaci Povjerenstva iz točke 1. ovog zaključka su:  
 - otvaranje prijava pristiglih na javni poziv,  
 - utvrđivanje da  li je prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanom roku,  
 - utvrđivanje da li su dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,  
 - utvrđivanje da li je dostavljena obvezna popratna dokumentacija,  
 - utvrđivanje da li je zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih 
 u javnom pozivu,  
 - ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za  
 prijavitelje javnog poziva, 
 -  utvrđivanje da li su lokacije provedbe projekta/programa prihvatljive,  
 -  utvrđivanje da li su ispunjeni drugi propisani uvjeti javnog poziva. 

 
3.  Povjerenstvo iz točke 1. ovoga zaključka  dužno je u roku od deset radnih dana od dana 
isteka roka za dostavu prijava na javni poziv, utvrditi koje prijave zadovoljavaju propisane  
uvjete javnog poziva i donijeti odluku o upućivanju istih Povjerenstvu za ocjenjivanje 
prijavljenih projekta/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini.  
 
4. Povjerenstvo iz točke 1. ovoga zaključka pravovaljano odlučuje ako u njegovom radu 
sudjeluju najmanje dva člana.  
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