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Na temelju dlanka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opee dobro koje provode udruge (,,Narodne novine broj
26115,37121) Gradona6elnica Grada Ozlja 07. lipnja 202'1. donijela je

POSLOVNIK

o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natjeda.i za predlaganje
programa i projekata javnih potreba Grada Ozlja

Poslovnikom o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natjeaaj za
predlaganje programa i projekata javnih potreba Grada Ozlja (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) uretluje se nadin obavljanja poslova, prava iobveza dlanova Povjerenstva kao
i na6in donoienja odluka i druga pitanja iz svoga djelokruga.

e lanak 2

Poslovi Povjerenstva su:

- osiguranje da ocjenjiva6i budu jednako optereeeni ,

- da u sludaju opravdane sprUe6enosti ocjenjivada imenuje zamjene tako da se svakom
pojedinom ocjenjivadu imenuje zamjena ili da se imenuje jedna zamjena koja moie
zamijeniti bilo kojeg od ocjenjivada, te je u tom sludaju obvezna nastaviti procjenu
projekata do kraja faze procjene,

- da zbrajanjem ukupnih ocjena pojedinadnih obrazaca za procjenu svake prijave,
dobije srednju bodovnu vrijednost prijava koje se u konacnici rangiraju sukladno
ukupnim bodovima s time da konaanu ocjenu dini prosjek ocjena dlanova koji su
sudjelovali u ocjenjivanju,

- da na temelju dodijeljenih ocjena, izraduje prijedlog (privremenu rang listu) irezervnu
listu za financiranje,

- da u sludaju da nekoliko prijava ima jednak broj bodova, a nalaze se na granici
izmetlu privremene i rezervne liste, prijave ponovno ocjenjuju druga dva dlana
Povjerenstva,

- da za prijavu koja se nalazi na privremenoj listi odabranih projekata navede
Gradonadelniku predla2e li se financiranje prijavljenog programa ili projekta u ukupno
zatrazenom iznosu potpore ili djelomidno financiranje u iznosu koji ce utvrditi nadlezni
odsjek u pregovorima s prijaviteljem,

- da daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte

Clanovi Povjerenstva imaju obvezu obavljati sljede6e poslove

upoznati se s tekstom javnog natje6aja i potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

razmotriti iprema postavljenim pitanjima u propisanom obrascu procjene programa ili
projekta ocijeniti projekte i programe udruga, prijavljene u sklopu programskog

podrudja natjedaja ikoje su ispunile propisane administrativne uvjete natjedaja,
procijeniti prijave objektivno, nepristrano ibez subjektivnih utjecaja te svaku

dodijeljenu ocjenu obrazlo2iti pismeno iusmeno, daju6i reference na prijavu irazloge

e lanak 1 .
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zbog dega je dodijeljena upravo ta ocjena, pozivajuci se na podatke iz same prijave
na javni natjedaj,
procijeniti troSkove projekta prema Obrascu proraduna,
istaknuti najvece prednosti i mane svake procijenjene prijave na javni natjedaj,
preporu6iti tra2enje dodatne dokumentaci.je, ako ocijeni da je potrebna radi dono5enja
prijedloga konadne odluke.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra iocjenjuje prrjave koje su ispunile formalne
uvjete natjedaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog
za odobravan.ie financijskih sredstava za programe ili projekte.

Konaenu odluku o odobrenim financijskim sredstvima donosi Gradonadelnik Grada
Ozlja (u daljnjem tekstu: Gradonadelnik).

e lanak 4.

Povjerenstvo za ocjenjivanje ima 2 dlana i predsjednika Povjerenstva kojeg imenuje
Gradonadelnik.

Predsjednik Povierenstva koordinira radom Povjerenstva i priprema konadnu ocjenu
prijavljenog programa ili projekta zbrajanjem ukupnih ocjene pojedinadnih obrazaca za
procjenu kvalitete, usuglaiava stajali5ta Povjerenstva te priprema zapisnik sa sjednice
Povjerenstva.

e lanak 3.

Clanak 5.

Svaki 6lan Povjerenstva, ima obvezu, prije podetka obavljanja poslova, potpisati
izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Potpisom ilave iz stavka 1. ovog dlanka, dlanovi Povjerenstva potvrduju kako 6e
tijekom izvrSavanja svojih zadataka postupati povjerljivo, nepristrano i u skladu s nadelom
izbjegavanja sukoba interesa. U skladu s tim, potpisom izjave obvezuju se ida 6e duvati
povjerljivost svih podataka s kojima raspola2u, postupati iskljudivo na temelju pravila struke i

objektivnih pokazatelja u skladu s nacionalnim propisima, djelovati potpuno neovisno,
nepristrano ijednako prema svim pro.iektnih prijedlozima u postupku odabira, bez ikakvih
vanjskih utjecaja.

Clan Povjerenstva du2an je odmah izvijestiti ostale Olanove Povjerenstva tijekom
spoznaje da se nalazi u mogu6em sukobu interesa.

O rjeSavanju sukoba interesa, Gradonaielnik 6e dlanu Povjerenstva koji je u sukobu
interesa imenovati zamjenu.

0tanak 6.

Za vrijeme rada u Povjerenstvu, predsjednik i dlanovi Povjerenstva ne smiju za
vrijeme, ni nakon procesa ruzmaltanja prijava, informirati javnost i/ili podnositelja prijava o
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sadrZaju rasprava iocjenama koje su dane za pojedine pr|avljene projekte, nati iznositi u
javnost podatke koji su internog karaktera.

Clanak 7

Administrativnu istrudnu pomoC u radu Povjerenstva isve strudno{ehnidke poslove vezane
uz natjedaj obavljat 6e Odsjek za op6e i drustvene djelatnosti.

Clanak 8.

Ovaj Poslovnik objavit 6e se u,Slu2benom glasniku" Grada Ozlja, a stupa na snagu 07.
lipnja2021.

on

Snjak, pl.oec.
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