
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
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Gradonačelnik je 15. veljače 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i 
socijalnoj skrbi u 2018. godini imenuju se: 
 -  Maja Pudić, za predsjednicu, 
 -  Jasna Kalanj, za članicu,  
 -  Maja Homolka, za članicu.  

2. Zadaci Povjerenstva iz točke 1. ovog zaključka su:  
 - razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog poziva sukladno 
kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje, 
 - utvrđivanje prijedloga za odobravanje financijskih sredstava za projekte/programe. 

3. Povjerenstvo iz točke 1. ovog zaključka dužno je prijedlog za odobravanje financijskih 
sredstva za projekte/programe iz točke 2. ovog zaključka dostaviti Gradonačelniku u roku od 30 
dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta 
javnog poziva za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2018. 
godini. 

4. Povjerenstvo iz točke 1. ovog zaključka pravovaljano odlučuje ako u njegovom radu 
sudjeluju najmanje dva člana.  
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
n/r Karle Mušković 
2. Članovima Povjerenstva, svima 
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Odjel gradske uprave za zdravstvo i  
                  socijalnu skrb 
KLASA: 500-02/18-02/19 
URBROJ: 2170/01-05-00-18-1 
Rijeka, 05.02.2018. 
 
 
 
 
 GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 

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

prijavljenih projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj 
skrbi u 2018. godini 

 
 
 
 
 
 

PROČELNICA 
Karla Mušković 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Obrazloženje prijedloga zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje 
prijavljenih  projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2018. godini 

 
 

  Nakon što Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog 
poziva za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2018. 
godini utvrdi prijave koje zadovoljavaju propisane uvjete iz javnog poziva u roku od deset 
dana, dužno je donijeti Odluku o upućivanju istih na ocjenjivanje.  
 Sukladno Javnom pozivu od 02. veljače 2018. godine ocjenjivanje prijavljenih 
projekata/programa izvršit će povjerenstvo sastavljeno od predsjednika i dva člana.   
 Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane 
uvjete javnog poziva sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje 
prijedlog za odobravanje financijskih sredstva  za projekte/programe.  
 Povjerenstvo utvrđuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava i dostavlja ga 
Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva za provjeru 
prijava. Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe na temelju 
prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje, donosi Gradonačelnik.  
 
 Predlaže se imenovanje sljedećih predstavnika u Povjerenstvo za ocjenjivanje 
prijavljenih projekata/programa:  
 -  Maja Pudić,  za predsjednicu, 
 -  Jasna Kalanj, za članicu,  
 -  Maja Homolka, za članicu.  
 
 
 Nakon donošenja odluke o projektima/programima kojima su odobrena financijska 
sredstva, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb će na mrežnim stranicama 
javno objaviti rezultate javnog poziva s podacima o Korisnicima i projektima/programima 
kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava. U roku od 8 radnih dana od 
donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb će obavijestiti Korisnike čiji projekti/programi nisu prihvaćeni za financiranje o 
razlozima nefinanciranja njihova projekta/programa uz navođenje ostvarenog broja bodova 
po pojedinim kategorijama ocjenjivanja.   
 
  
 Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći   
 

Z A K LJ U Č  A K 
 

1. U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa u zdravstvenoj 
zaštiti i socijalnoj skrbi u 2018. godini imenuju se: 
 -  Maja Pudić, za predsjednicu, 
 -  Jasna Kalanj, za članicu,  
 -  Maja Homolka, za članicu.  

2. Zadaci Povjerenstva iz točke 1. ovog zaključka su:  
 - razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog poziva 
sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje, 
 - utvrđivanje prijedloga za odobravanje financijskih sredstava za projekte/programe. 

3. Povjerenstvo iz točke 1. ovoga zaključka dužno je prijedlog za odobravanje 
financijskih sredstva za projekte/programe iz točke 2. ovog zaključka dostaviti 
Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva za otvaranje 
prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje projekata/programa u 
zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2018. godini. 

4. Povjerenstvo iz točke 1. ovoga zaključka pravovaljano odlučuje ako u njegovom 
radu sudjeluju najmanje dva člana.  
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