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I. PRAVNA OSNOVA 
Članak 30. stavak 1. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
(„Službene novine“ broj 34/15 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje da Povjerenstvo 
za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata razmatra i ocjenjuje prijave koje su 
ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za 
prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte.         

Članak 30. stavak 2. Pravilnika određuje da Odluku o odobravanju financijskih 
sredstava donosi Župan.  
          Članak 16. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske 
županije za 2019. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 41/18) određuje da sredstva za 
rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se osiguravaju na teret vlastitih izvora 
Županije, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i 
donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije 
utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom 
Županijske skupštine. 

Članak 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine 
PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst) određuje 
da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte te zaključke 
sukladno zakonu i drugim propisima. 

Članak 25. stavak 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije 
(“Službene novine PGŽ“ broj 23/14, 16/15,  3/16 i 19/16- pročišćeni tekst) određuje da 
Župan Primorsko-goranske županije donosi opće akte kada je to propisano posebnim 
zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke. 
  
II. OBRAZLOŽENJE 

Zaključkom Župana Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/19-01/1, 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-17 od 14. siječnja 2019. godine) pokrenut je postupak 
natječaja za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2019. godini. 
Istim Zaključkom utvrđen je tekst Natječaja i Dokumentacije za provedbu natječaja za 
financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2019. godini (u daljnjem 
tekstu: Dokumentacija). Tekst Natječaja i Dokumentacije objavljen je na mrežnim 
stranicama Primorsko-goranke županije dana 18. siječnja 2019. godine te na mrežnim 
stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Krajnji rok za dostavu prijava 
na natječaj je bio 18. veljače 2019. godine, bez obzira na način dostave (tj. i pismena 
upućena poštom trebala su biti dostavljena do tog roka). 

Tekstom Natječaja utvrđen je predmet natječaja, prioritetna područja na koja se 
moraju odnositi prijavljeni programi/projekti, ciljane skupine korisnika, mogući prijavitelji 
te kriteriji za odabir programa/projekata.  Do krajnjeg roka za dostavu prijava, pristiglo je 
ukupno dvadeset i dvije (22) prijave od strane šesnaest (16) prijavitelja.  
 Otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja izvršilo je 
Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje 
programa i projekata iz područja zdravstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 
imenovano Odlukom Župana KLASA: 022-04/19-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-18 
od 14. siječnja 2019. godine. Dana 20. veljače 2019. godine, Povjerenstvo je izvršilo 
provjeru formalne ispravnosti podnijetih prijava, tj. da li je prijava podnijeta na pravi 
natječaj i u zadanom roku, je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova 
postavljenih u natječaju, je li lokacija provedbe programa/projekta prihvatljiva, je li 
prijavitelj prihvatljiv sukladno uvjetima prihvatljivosti iz natječajne dokumentacije, da li su 
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dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci, te jesu li ispunjeni i drugi formalni 
uvjeti natječaja. Povjerenstvo je o pregledu prijava sastavilo zapisnik iz kojeg su vidljivi 
razlozi odbijanja pojedine prijave, te prijedlog Povjerenstva o tome koje se prijave 
upućuju na stručno ocjenjivanje. Povjerenstvo je, sukladno članku 27. Pravilnika, 
donijelo odluku o odbijanju četiri (4) prijave, te upućivanju osamnaest (18) prijava u 
daljnji postupak stručnog ocjenjivanja. Zapisnik Povjerenstva prilaže se ovom 
materijalu. 
 Na temelju navedene odluke Povjerenstva o odbijanju, odnosno prihvaćanju 
prijava programa/projekata, pisanim putem su obaviješteni svi prijavitelji čije su prijave 
odbijene.  

Razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile formalne uvjete natječaja 
izvršilo je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja 
zdravstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje), imenovano Odlukom 
Župana KLASA: 022-04/19-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-19 od 14. siječnja 2019. 
godine. Povjerenstvo za ocjenu je na svojoj sjednici, održanoj dana 06. ožujka 2019. 
godine, razmotrilo osamnaest (18) programa/projekata, te ih ocijenilo tj. bodovalo 
uzimajući u obzir propisane kriterije za ocjenjivanje odnosno odabir. Natječajnom 
dokumentacijom bilo je određeno 10 kriterija za ocjenjivanje, a za svaki se mogla dati 
ocjena od 1 do 10 bodova (pri čemu je 1 najmanja, a 10 najveća ocjena), tako da je 
maksimalan broj mogućih bodova bio 100. Svaki član Povjerenstva za ocjenu dao je 
ocjenu po svakom od zadanih kriterija, temeljem čega je izračunata prosječna ocjena za 
svaki kriterij (cijeli broj) te ukupna ostvarena ocjena (broj bodova) koja je potom upisana 
u Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta, čiji je sadržaj bio unaprijed poznat 
prijaviteljima u sklopu natječajne dokumentacije, kako to nalaže članak 19. Pravilnika. 
Povjerenstvo je izradilo i zbirni zapisnik, koji se prilaže ovom materijalu radi bolje 
preglednosti rezultata rada Povjerenstva. Temeljem provedenog bodovanja, a uzimajući 
u obzir ukupan iznos financijskih sredstava osiguran za provedbu programa/projekata u 
2019. godini, Povjerenstvo za ocjenu je predložilo financiranje sljedećih 
programa/projekata po programskim područjima:  

 
1. PROMICANJE ZDRAVLJA, ZDRAVSTVENI ODGOJ I ZDRAVSTVENO 

PROSVJEĆIVANJE  
 
1.1.  PRIJAVITELJ: Udruga žena operiranih dojki NADA, Rijeka 

           PROGRAM/PROJEKT: Vježbam s Nadom 
           SVRHA: Pružanje kompletne dekongestivne fizioterapije ženama oboljelim od  
           karcinoma dojke 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 
1.2.  PRIJAVITELJ: Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" 
           PROGRAM/PROJEKT: Pripovjedač/ica priča za laku noć 
           SVRHA: Volonterskim aktivnostima doprinijeti smanjenju negativnih posljedica  
           hospitalizacije  
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 

1.3.  PRIJAVITELJ: Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke 

 PROGRAM/PROJEKT:Psihoterapija-riječi koje liječe 
 SVRHA: Grupe podrške, radionice, psihološko savjetovanje te mobilni timovi za    
 osobe s invaliditetom te članove obitelji/njegovatelje 

           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
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1.4.  PRIJAVITELJ: Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos“ Rijeka 

           PROGRAM/PROJEKT: Hepatitis, HIV i moj dom - život bez stigme 
           SVRHA: Poboljšanje kvalitete življenja oboljelih od hepatitisa i HIV-a,      
           organiziranjem punkta sa stručnim timom i volonterima 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 
1.5.  PRIJAVITELJ: Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije 

           PROGRAM/PROJEKT: Edukacijom do zdravog života 
           SVRHA: Prevencija razvoja različitih vrsta oboljenja kod oboljelih od multiple   
           skleroze 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 
1.6.  PRIJAVITELJ: Udruga za pomoć ovisnicima Vida, Rijeka 
           PROGRAM/PROJEKT: Vox corpore - Promicanje zdravlja i zdravih stilova  
           života žena s osobnim ili problemima ovisnosti u obitelji 
           SVRHA: Promjena odnosa žena s vlastitim i problemom ovisnosti u obitelji    
           prema vlastitom tijelu 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN  
 
1.7.  PRIJAVITELJ: Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije 
           PROGRAM/PROJEKT: Logopedska i rehabilitacijska usluga usmjerena djeci i  
           mladima oštećena sluha i poremećajima govora 
           SVRHA: Osiguravanje bolje dostupnosti logopeda i rehabilitatora za djecu  
           oštećena sluha  
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN  
 
1.8.  PRIJAVITELJ: Društvo za istraživanje i potporu (DIP) 
           PROGRAM/PROJEKT: Laboratorij životnih vještina Prijatelji – EPI u vrtiću i školi,  
           Dijabetes u školi 
           SVRHA: Unaprjeđenje zdravlja djece i mladih s teškoćama kroz zdravstveno   
           opismenjavanje odgojno obrazovnih djelatnika za sprječavanje stigmatizacije  
           oboljele djece 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN  
 
1.9.  PRIJAVITELJ: Županijska udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom 
           PROGRAM/PROJEKT: Prijevoz djece i osoba s invaliditetom 
           SVRHA: Omogućavanje usluge prijevoza djeci s teškoćama u razvoju i osobama  
           s invaliditetom na širem području Primorsko-goranske županije 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN  
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2. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 
 
2.1. PRIJAVITELJ: Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos“ Rijeka 

PROGRAM/PROJEKT: Kazališne priče 
SVRHA: Prevencija rizičnih ponašanja mladih kroz informiranje, edukaciju, razvoj  
kritičkog mišljenja i aktivnu participaciju 
IZNOS SU/FINANCIRANJA: 30.000,00 KN  

 

2.2.  PRIJAVITELJ: Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos“ Rijeka 

           PROGRAM/PROJEKT: Ulica zdravlja-rijeka zdravlja-terenski rad po Primorsko- 
           goranskoj županiji-projekt smanjenja štete 
           SVRHA: Sprječavanje širenja hepatitisa i HIV-a među rizičnim skupinama  
           informiranjem, testiranjem osoba i pružanjem podrške u liječenju oboljelima 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 
2.3.  PRIJAVITELJ: Udruga za pomoć ovisnicima Vida, Rijeka 

           PROGRAM/PROJEKT: Guardian – prevencija u području zdravstvenih rizika  
           poveznih s uporabom droga 
           SVRHA: Prevencija zdravstvenih rizika za konzumente droga i članove obitelji u  
           kontekstu glazbenih festivala te povećanje kapaciteta stručnjaka za opijatske  
           ovisnike 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 
 
 Sukladno članku 31. stavku 1. Pravilnika i tekstu Natječaja, rezultati natječaja se 
objavljuju na web stranici Županije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o 
odabiru programa/projekata. S prijaviteljima odabranih programa/projekata sklopit će se 
ugovori o financiranju roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju 
programa/projekta.   
 
III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA  
 
 Za provođenje ovoga akta, financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna 
(izvor: 111 Porezni i ostali prihodi) osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2019. godinu, Razdjel 04 Upravni odjel za zdravstvo, Program: 4102 Ostali 
programi u zdravstvenoj zaštiti, A 410203  „Programi udruga i ustanova u zdravstvu 
(javne potrebe), P 41 02 03 02 / 3811 Tekuće donacije u novcu.  
 
Prilozi uz Materijal: 
 

1. Zapisnik o otvaranju prijava i provjeri propisanih uvjeta Natječaja za financiranje 
programa i projekata iz područja zdravstva (KLASA:402-02/18-02/138, URBROJ: 
2170/1-04/3-19-3 od 25. veljače 2019. godine) 

2. Zapisnik o ocjeni programa i projekata iz područja zdravstva sa prijedlogom 
su/financiranja u 2019. godini (KLASA:402-02/18-02/138, 2170/1-04/7-19-4 od 
06. ožujka 2019. godine) 
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IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
 
 Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da 
donese zaključak u tekstu kako slijedi:  
 

 Na temelju članka 30. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge („Službene novine“ broj 34/15), članka 16. stavka 1. Odluke o izvršavanju 
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 
41/18), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine 
PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 
25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (“Službene 
novine PGŽ“ broj 23/14, 16/15,  3/16 i 19/16- pročišćeni tekst), Župan Primorsko-
goranske županije, dana ____ 2019. godine, donio je sljedeći  
  

Z a k lj u č a k 
 

 1. Donosi se Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu 
programa/projekata iz područja zdravstva u 2019. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 2. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2019. godinu, Razdjel 04 Upravni odjel za zdravstvo, Program: 4102 Ostali 
programi u zdravstvenoj zaštiti, A 410203  „Programi udruga u zdravstvu - javne 
potrebe“, Pozicija 41 02 03 02 3811 Tekuće donacije u novcu, u ukupnom iznosu od 
250.000,00 kuna, u iznosima i za svrhu utvrđenu Odlukom iz točke 1. ovoga Zaključka.  
 3. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Odluku iz točke 1. ovoga Zaključka 
objavi na objavi na mrežnim stranicama Županije u roku od 15 dana od dana njenog 
donošenja. 
 4. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da sklopi ugovore od financiranju 
programa/projekta sukladno Odluci iz točke 1. ovoga Zaključka, u roku od 30 dana od 
dana njenog donošenja. 
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Na temelju članka 30. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge („Službene novine“ broj 34/15), članka 16. stavka 1. Odluke o izvršavanju 
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 
41/18), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine 
PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 
25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (“Službene 
novine PGŽ“ broj 23/14, 16/15,  3/16 i 19/16- pročišćeni tekst), Župan Primorsko-
goranske županije, dana ____ 2019. godine, donio je sljedeću  
 

O D L U K U  
o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata  

iz područja zdravstva u 2019. godini 
 

I. 
 

 Sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu temeljem 
provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 18. siječnja 2019. godine na mrežnim 
stranicama Primorsko-goranske županije i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske, financirat će se provedba programa/projekata iz područja 
zdravstva, u iznosima i za svrhu kako slijedi: 
 

1. PRIJAVITELJ: Udruga žena operiranih dojki NADA, Rijeka 

           PROGRAM/PROJEKT: Vježbam s Nadom 
           SVRHA: Pružanje kompletne dekongestivne fizioterapije ženama oboljelim od  
           karcinoma dojke 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 

2.  PRIJAVITELJ: Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" 
           PROGRAM/PROJEKT: Pripovjedač/ica priča za laku noć 
           SVRHA: Volonterskim aktivnostima doprinijeti smanjenju negativnih posljedica  
           hospitalizacije  
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 

3.  PRIJAVITELJ: Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke 

 PROGRAM/PROJEKT:Psihoterapija-riječi koje liječe 
 SVRHA: Grupe podrške, radionice, psihološko savjetovanje te mobilni timovi za    
 osobe s invaliditetom te članove obitelji/njegovatelje 

           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 

4.  PRIJAVITELJ: Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos“ Rijeka 

           PROGRAM/PROJEKT: Hepatitis, HIV i moj dom - život bez stigme 
           SVRHA: Poboljšanje kvalitete življenja oboljelih od hepatitisa i HIV-a,      
           organiziranjem punkta sa stručnim timom i volonterima 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 

5.  PRIJAVITELJ: Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije 

           PROGRAM/PROJEKT: Edukacijom do zdravog života 
           SVRHA: Prevencija razvoja različitih vrsta oboljenja kod oboljelih od multiple   
           skleroze 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
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6.  PRIJAVITELJ: Udruga za pomoć ovisnicima Vida, Rijeka 
           PROGRAM/PROJEKT: Vox corpore - Promicanje zdravlja i zdravih stilova  
           života žena s osobnim ili problemima ovisnosti u obitelji 
           SVRHA: Promjena odnosa žena s vlastitim i problemom ovisnosti u obitelji    
           prema vlastitom tijelu 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN  
 

7.  PRIJAVITELJ: Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije 
           PROGRAM/PROJEKT: Logopedska i rehabilitacijska usluga usmjerena djeci i  
           mladima oštećena sluha i poremećajima govora 
           SVRHA: Osiguravanje bolje dostupnosti logopeda i rehabilitatora za djecu  
           oštećena sluha  
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN  
 

8.  PRIJAVITELJ: Društvo za istraživanje i potporu (DIP) 
           PROGRAM/PROJEKT: Laboratorij životnih vještina Prijatelji – EPI u vrtiću i školi,  
           Dijabetes u školi 
           SVRHA: Unaprjeđenje zdravlja djece i mladih s teškoćama kroz zdravstveno   
           opismenjavanje odgojno obrazovnih djelatnika za sprječavanje stigmatizacije  
           oboljele djece 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN  
 

9.  PRIJAVITELJ: Županijska udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom 
           PROGRAM/PROJEKT: Prijevoz djece i osoba s invaliditetom 
           SVRHA: Omogućavanje usluge prijevoza djeci s teškoćama u razvoju i osobama  
           s invaliditetom na širem području Primorsko-goranske županije 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN  
                                  

10.  PRIJAVITELJ: Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos“ Rijeka 
 PROGRAM/PROJEKT: Kazališne priče 
 SVRHA: Prevencija rizičnih ponašanja mladih kroz informiranje, edukaciju,     
 razvoj  
 kritičkog mišljenja i aktivnu participaciju 
 IZNOS SU/FINANCIRANJA: 30.000,00 KN  

 

11.  PRIJAVITELJ: Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos“ Rijeka 

           PROGRAM/PROJEKT: Ulica zdravlja-rijeka zdravlja-terenski rad po Primorsko- 
           goranskoj županiji-projekt smanjenja štete 
           SVRHA: Sprječavanje širenja hepatitisa i HIV-a među rizičnim skupinama  
           informiranjem, testiranjem osoba i pružanjem podrške u liječenju oboljelima 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
 

12.  PRIJAVITELJ: Udruga za pomoć ovisnicima Vida, Rijeka 

           PROGRAM/PROJEKT: Guardian – prevencija u području zdravstvenih rizika  
           poveznih s uporabom droga 
           SVRHA: Prevencija zdravstvenih rizika za konzumente droga i članove obitelji u  
           kontekstu glazbenih festivala te povećanje kapaciteta stručnjaka za opijatske  
           ovisnike 
           IZNOS SU/FINANCIRANJA: 20.000,00 KN 
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II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Rijeka,          2019. 
                                                                                           Ž u p a n  
                                                                           
                                                                               Zlatko Komadina, dipl.ing. 
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