
financijsku omotnicuQPojašnjeno je kako su pristigli projektni prijedlozi rangirani po načelu 
prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog projektnog prijedloga sukladno 
kriteriju odabira propisanom u točki 6.2. Uputa za prijavitelje te kako je zbog velikog bi oj a 
pristiglih prijava čija je vrijednost veća od financijskih sredstava dostupnih u okviru ovog 
Poziva, postupak dodjele bespovratnih sredstava proveden samo za one projektne prijedloge za 
koje je moguće osigurati financiranje u okviru ukupno dostupnih sredstava.

Na predmetnu Obavijest Prijavitelj je pravovremeno podnio prigovor Komisiji za odlučivanje 
o prigovorima (u daljnjem tekstu: Komisija).

Prijavitelj u obrazloženju navodi kako podnosi prigovor na Obavijest o statusu projektnog 
prijedloga, mišljenje je da kriteriji o načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja nisu 
prihvatljivi te da bi provedba administrativne provjere kao i procjena kvalitete pokazali koliko 
je njihov projekt kvalitetan i potreban Općini Blato.

Komisija je uvidom u projektnu dokumentaciju predmetne prijave, paketa/omotnice 
predmetnog projektnog prijedloga sa zabilježenim egzaktnim datumom i vremenom od strane 
davatelja poštanske usluge, registra zaprimljenih projektnih prijedloga, uvjeta predmetnih 
Uputa za prijavitelje, pregledom navoda i predstavljene argumentacije Prijavitelja iz Prigovora 
te iz očitovanja nadležnog PT2, utvrdila sljedeće:

Sukladno točki 5.1. Uputa za prijavitelje projektne prijedloge bilo je moguće podnositi od 15. 
veljače 2021. godine od 9 sati ujutro te se podatkom o datumu i vremenu predaje projektnog 
prijedloga na Poziv smatra datum i vrijeme podnošenja projektnog prijedloga zabilježen na 
paketu/omotnici od strane davatelja poštanske usluge. Komisija je utvrdila iz očitovanja PT2 te 
sukladno podatku zabilježenom na poštanskoj omotnici, kako je predmetni projektni prijedlog 
Prijavitelja predan kasnije, u odnosu na sve projektne prijedloge koje ulaze u financijsku 
omotnicu pa tako i posljednji projektni prijedlog koji ulazi u financijsku omotnicu.

Nadalje, vezano za postupak provedbe administrativne provjere, ističemo da je za svaki 
zaprimljeni projektni prijedlog izvršeno zaprimanje i registracija prijave od strane PT2 odnosno 
minimalni nužni dio postupka obzirom da su svi projektni prijedlozi rangirani prema datumu i 
vremenu podnošenja projektnog prijedloga, a što je vidljivo iz relevantne dokumentacije, a 
posebice iz Registra zaprimljenih projektnih prijedloga gdje je za svakog prijavitelja navedeno 
točno vrijeme zaprimanja (datum i vrijeme (sat, minute i sekunde) podnošenja projektnog 
prijedloga zabilježen na paketu/omotnici od strane davatelja poštanske usluge).

Također, Komisija je utvrdila kako za predmetnu prijavu nije bilo potrebno izvršiti 
administrativnu provjeru niti korake postupka dodjele obzirom da isto nc bi bilo svrsishodno u 
ovom trenutku jer projektni prijedlog nc ulazi u financijsku omotnicu. Isto tako naglašavamo 
kako je PT2 uputio obavijest o mogućnosti nastavka postupka dodjele ukoliko financijska 
sredstva u okviru Poziva postanu raspoloživa.


