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  Godina XXX                               Podstrana 19.siječnja 2023.                                                     Broj 02/2023                          

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

 

N A Č E L N I K 

Na temelju članka 29. 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., 37/21) načelnik 

Općine Podstrana dana 18. siječnja 2023. godine donio je   

 

POSLOVNIK 

Povjerenstva za procjenu prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba  

Općine Podstrana u 2023. godini. 

 

Članak 1. 

Poslovnikom o radu Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata udruga Općine Podstrana (u daljnjem 

tekstu: Poslovnik) uređuje se način obavljanja poslova te prava i obveza članova Povjerenstva za 

ocjenjivanje programa/projekata udruga Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kao i način 

donošenja odluka i druga pitanja iz djelokruga njihovog rada, ako posebnim zakonom nije drugačije 

uređeno. 

Članak 2. 

Zadaća je svakog člana Povjerenstva da: 

- se upozna s tekstom javnog natječaja i potpiše izjavu o nepristranosti i povjerljivosti 

- prijave procijeni objektivno, nepristrano i bez subjektivnih utjecaja  

- procijeni troškove projekta prema Obrascu proračuna 

- istakne najveće prednosti i mane svake procijenjene prijave 

- preporuči traženje dodatne dokumentacije ako ocijeni da je potrebna. 

 

Zadaća je Povjerenstva da: 

- osigura da procjenjivači budu jednako opterećeni  

- razmotri i, prema postavljenim kriterijima natječaja, ocijeni prijavljene programe/projekte udruga koje 

su ispunile propisane administrativne uvjete natječaja 

- na temelju donesenih ocjena, predloži odobravanje financijskih sredstava onim programima/projektima 

koji su ostvarili minimalno 50 % od ukupnog broja bodova, a sve u skladu s raspoloživim financijskim 

sredstvima. 

 

Članak 3. 

Konačnu odluku o odobrenim financijskim sredstvima donosi čelnik tijela koje dodjeljuje financijska 

sredstava. 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo čine 3 člana/ice  od kojih je jedan predsjednik koji priprema završno izvješće o radu 

Povjerenstva. 
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Članak 5. 

Svaki član Povjerenstva ima obvezu, na samom početku, potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

Potpisom Izjave, članovi Povjerenstva potvrđuju kako će tijekom obavljanja svojih zadataka postupati 

povjerljivo, nepristrano i u skladu s načelom izbjegavanja sukoba interesa. U skladu s tim, potpisom Izjave, 

obvezuju se čuvati povjerljivost svih podataka kojima raspolažu, postupati isključivo na temelju pravila 

struke i objektivnih pokazatelja u skladu s nacionalnim propisima, djelovati potpuno neovisno, nepristrano 

i jednako prema svim projektnim prijedlozima u postupku odabira, bez ikakvih vanjskih utjecaja. 

 

Dođe li do spoznaje tijekom rada u Povjerenstvu da se nalazi u mogućem sukobu interesa, svaki/a član/ica 

Povjerenstva o tome će odmah izvijestiti ostale članove Povjerenstva. 

 

U situaciji kada se utvrdi sukob interesa, načelnik će članu Povjerenstva koji je u sukobu interesa 

imenovati zamjenu. 

Članak 6. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo podnijeti ostavku na članstvo u Povjerenstvu te su o ostavci 

dužni odmah obavijestiti telefonom i /ili elektroničknim  putem načelnika, odnosno nadležno upravno 

tijelo. 

Članak 7. 

Za vrijeme rada u Povjerenstvu, član Povjerenstva ne smije, za vrijeme ni nakon procesa razmatranja 

prijava, informirati javnost i/ili podnositelja prijava o sadržaju rasprava i ocjenama danim za pojedine 

prijavljene projekte niti iznositi u javnost podatke internog karaktera. 

 

Prijedlozi Povjerenstva i imena članova/ica Povjerenstva mogu postati javni tek nakon objave rezultata 

natječaja.  

Članak 8. 

Administrativnu i stručnu pomoć u radu Povjerenstva i sve stručno-tehničke poslove vezane uz natječaj 

obavljat će ustrojstvena jedinica tijela koje raspisuje natječaj.  

 

Članak 9. 

Član Povjerenstava za ocjenjivanje može primiti naknadu za svoj stručni rad, sukladno odluci čelnika 

davatelja financijskih sredstava. 

Članak 10. 

Riječi i pojmovi, korišteni u ovom Poslovniku, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

Članak 11. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana. 

 

KLASA: 024-01/23-01/01         Načelnik: 

URBROJ:2181-39-02-1-23-01 

Podstrana, 18. siječnja 2023. godina               Mijo Dropuljić, prof. 
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N A Č E L N I K 
 

                  1. Poslovnik Povjerenstva za procjenu prijavljenih programa i/ili projekata  

                             javnih potreba Općine Podstrana u 2023. godini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 

Glavni i odgovorni urednik: Ivica Tafra 

Telefoni: 021/330-545,021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 65 2407 0001 8341 0000 6 


