
OBRAZAC PROCJENE KVALITETE 

projekta udruge prijavljene na Natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta  

„Savjetovanje potrošača“ u 2018. godini 

Ime i prezime člana/ice Povjerenstva za ocjenjivanje 
prijavljenih projekata 

 

 

Naziv udruge:  

Vrsta potpore: Financijska potpora 

Programsko područje: Savjetovanje potrošača 

Naziv projekta:  

Redni broj ili Klasa: KLASA:                                         URBROJ:   

 

Upute za procjenjivanje: 

Molimo da na pitanja pod A - Opći uvjeti odgovorite sa DA ili NE 

Molimo da pitanja pod B, C i D ocijenite bodovima od 1 do 5 (1=najniža ocjena) te potom zbrojite bodove za 
svaku skupinu pitanja. Ukoliko pojedino pitanje nije moguće ocijeniti jer za to nema uporišta u prijavi, upišite 
0. 

Maksimalni broj bodova: 50 

 

A. OPĆI UVJETI DA / NE 

1. Projekt se provodi u svim županijama u području prijavitelja  

2. Savjetovanje potrošača provodi se u svim područjima, sukladno 
Natječaju – opća prava potrošača, javne usluge i usluge u 
turizmu 

 
 

3. Udruga je upisana u Registar udruga i u Registar neprofitnih 
organizacija  

 

4. Udruga je statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i 

aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče 

uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom 

 

5. Udruga je u cijelosti ispunjavala ugovorne obveze preuzete 
temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli potpora radi provedbe 
projekata 

 
 
 

6. Udruga raspolaže odgovarajućim poslovnim prostorom   

7. Udruga raspolaže potrebnom informacijskom tehnologijom  

8. Udruga raspolaže odgovarajućim stručnim kapacitetima za 
savjetovanje potrošača (vidi uvjete prijave iz Natječaja – točka 3 
pod (8) i priložene životopise) 

 

A   UKUPAN BROJ ODGOVORA SA „DA“ – (obvezujući broj potvrdnih 
odgovora je 8) 

 

 

B. RELEVANTNOST UDRUGE BROJ BODOVA 

1. U kojoj mjeri udruga raspolaže relevantnim iskustvima u području 

savjetovanja potrošača, te postignućima i sposobnostima da 

provede predloženi projekt 

 

 

2. Kapaciteti organizacije koja podnosi zahtjev (ocjena ljudskih 

 



resursa predviđenih za projekt – stručnost u području 

savjetovanja potrošača, raspoloživost ljudi uključenih u projekt 

(kompetentnih za savjetovanje potrošača), odnosno procjena 

angažiranosti ljudskih resursa i kompetencija savjetnika 

3. U kojoj mjeri su aktivnosti udruge prepoznate na području za koje 

je prijavljen projekt (suradnja s lokalnom samoupravom, suradnja 

s medijima i sl.)  

 

      B   UKUPAN BROJ BODOVA – (maksimalan  broj bodova je 15)  

  

C. RELEVANTNOST I IZVEDIVOST PROJEKTA BROJ BODOVA 

1. Da li su predložene projektne aktivnosti jasno definirane i 

usklađene s ciljevima i očekivanim rezultatima projekta? 

 

2. U kojoj mjeri i na koji način je udruga predvidjela informiranje 

šire javnosti o potrošačkim pitanjima u suradnji s medijima? 

 

3. Da li projekt sadrži dovoljno kvalitetnih pokazatelja kojima se 

planira vrednovati neposredan utjecaj na potrošače i zajednicu u 

cjelini? 

 

4. Da li su očekivani rezultati projekta realno postavljeni u odnosu 

na raspoložive kapacitete? 

 

       C   UKUPAN BROJ BODOVA – (maksimalan  broj bodova je 20)  

 
 

D. PRORAČUN BROJ BODOVA 

1. Da li je odnos između procijenjenih troškova i planiranih 

projektnih aktivnosti zadovoljavajući? 

 

2. Da li su svi planirani troškovi nužni su za provedbu projekta?  

       3.  Da li je udruga osigurala financijska sredstva za provedbu projekta i 

iz drugih izvora? 

 

   D  UKUPAN BROJ BODOVA – (maksimalan  broj bodova je 15)  

 
 

 
 
Napomene i preporuke članice/člana Povjerenstva o prijavljenom projektu:          

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Datum procjene:                                    Potpis članice/člana Povjerenstva 
Zagreb,   

 A B C D UKUPNO 

BROJ BODOVA      


