
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 

1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) i članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba 

Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16, 3/16), zamjenik koji obnaša 

dužnost gradonačelnika dana 17. veljače 2017. godine, donio je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o dopuni Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) u sklopu Javnih poziva  

za sufinanciranje programa/projekata sredstvima  

iz Proračuna Grada Koprivnice 

 

 

I. 

 

Dopunjuje se Baza ocjenjivača s prijavama pristiglim nakon roka završetka 

natječajnog postupka, a sve prema Prijedlogu pročelnika Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti i europske poslove, od 17. veljače 2017. godine.  

 

 

II. 

 

Baza ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) je popis stručnjaka u specifičnim znanjima 

koji imenovani u Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata ocjenjuju programe i 

projekte pristigle u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz 

Proračuna Grada, a sve sukladno članku 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada 

Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16, 3/16). 

 

 

 

III. 

 

Dopuna Baze ocjenjivača iz točke I., ovog Zaključka,  nalazi se u prilogu i čini 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

KLASA: 007-01/17-01/0009 

URBROJ: 2137/01-04/6-17-53 

Koprivnica, 17. veljače 2017. 

 

 

 

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA 

DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

 

Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika, 17. siječnja 2017. godine donio je 

Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za dopunu baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) 

prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna 

Grada Koprivnice i raspisao isti. Rok za prijavu na Javni poziv za dopunu baze ocjenjivača 

(nezavisnih stručnjaka) prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata 

sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice bio je 30. siječnja 2017. godine. Dana 14. veljače 

2017. godine zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika donio je Zaključak o dopuni Baze 

ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje 

programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice. 

 Prijave na Javni poziv za dopunu baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava u 

sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada 

Koprivnice pristizale su i nakon roka za dostavu prijava, odnosno od 31. siječnja do 16. 

veljače 2017. godine. 

 U periodu od 31. siječnja do 16. veljače 2017. godine pristiglo je 6 prijava: Marko 

Gregur, Mario Kolar, Draženka Vadla, Mateja Horvat, Helena Hraščanec i Matija Ivačić. 

Navedeni prijavitelji visoko su obrazovani i stručni u svom području djelovanja s 

dugogodišnjim iskustvom u istom. 

 Baza ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) je popis stručnjaka u specifičnim znanjima 

koji imenovani u Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata ocjenjuju programe i 

projekte pristigle u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz 

Proračuna Grada, a sve sukladno članku 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada 

Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16). 

 Predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišelu Jakšiću, dipl. oec. 

donošenje Zaključka o dopuni Baze ocjenjivača. 

 

 

 

Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

I EUROPSKE POSLOVE 

 

PROČELNIK: 

 

Darko Ledinski, prof. 

 


