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SUSTAV KONTROLE PROVEDBE PROJEKATA

• Edukacija korisnika (osiguranje smjernica, priručnika, obrazaca…)

• Administrativne provjere

• Provjera zahtjeva za nadoknadom (potraživanih troškova)

• Provjera prihvatljivosti troškova – prva razina kontrole trošenja
sredstava ESIF

• Provjera izmjena ugovora

• Provjere na licu mjesta

• Provjere nakon dovršetka projekta



PROVEDBA PROVJERE NA LICU MJESTA (1)

• Najava provjere na licu mjesta
• PT2 se najavljuje korisniku min. 3 dana unaprijed

• Učestalost provjere na licu mjesta na pojedinom projektu
• NA TEMELJU GODIŠNJEG PLANA PROVJERA – OVISNO O UTVRĐENOM STUPNJU

RIZIKA – unaprijed planirane provjere

• PO POTREBI/SUMNJI/NEDOUMICI PRI ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
POTRAŽIVANJA – ad hoc provjere

• VISOKORIZIČAN PROJEKT - najmanje jednom godišnje tijekom provedbe projekta

• SREDNJE-RIZIČAN PROJEKT - najmanje jednom tijekom razdoblja provedbe projekta

• NISKO-RIZIČAN PROJEKT – provode se na bazi slučajnog odabira

• Provjerava se:

• Izvorna popratna dokumentacija - min. vrijednost uzorka 10% stavki troškova

• Izvršenje ugovora o nabavi roba – min. vrijednost uzorka od 20% do 80% (ovisno o
rizičnosti projekta) povezanih troškova

• Izvršenost radova - min. vrijednost uzorka od 20% do 40% (ovisno o rizičnosti projekta)
ukupnog iznosa stavki radova

• Izvršenje ugovora o uslugama – dva financijski najveća ugovora o uslugama na projektu



PROVEDBA PROVJERE NA LICU MJESTA (2)

• Sudionici provjere na licu mjesta:
• Voditelj projekta ispred PT2

• Specijalist za provedbu projekta

• Financijski specijalist

• Predstavnici Korisnika, Izvođača i Nadzornog inženjera

• Provjera stavki uzorka:
• Građevinska dokumentacija: građevinska knjiga s dokaznicama, građevinski

dnevnik, popratna gradilišna dokumentacija ovisno o vrsti stavke (atesti, izvještaji o
ispitivanju, otpremnice materijala, certifikati o stalnosti svojstava…...)

• Provjera na terenu – pregled radova u izvedbi ili izvedenih radova

• Potraživani trošak mora biti usklađen s građevinskom dokumentacijom
(u jedinici mjere, jediničnoj cijeni i potraživanoj količini)

• Izvedeni radovi, isporučeni materijali i oprema moraju odgovarati
ugovorenim tehničkim specifikacijama



PROVEDBA PROVJERE NA LICU MJESTA (3)

• Provjera projektne dokumentacije (izvornici, arhiviranje, elementi EU
vidljivosti)

• Provjera izvornika dokumentacije za nadmetanje (ponude, zapisnici,
ugovori, garancije, imenovanje nadležnih osoba....)

• Provjera provedbe mjera javnosti i vidljivosti (gradilišne ploče,
informacijske ploče, objave u tiskanim i elektroničnim medijima, objave
na web-u, promidžbeni materijali)

• Provjera financijske dokumentacije (izvornici računa, situacija,
bankovni izvadci, knjiženje izdataka odnosno provjera
računovodstvenog sustava Korisnika)



PLM – PROVJERA DOKUMENTACIJE ZA STAVKE 
UZORKA

Građevinska 
knjiga

Građevinski 
dnevnik

Uvid u 
projekt

Otpremnice

Izjava o 
svojstvima

Certifikat o stalnosti 
svojstava (ili sukladnosti 

kontrole tvorničke 
proizvodnje)

Ispitni izvještaj o 
analizi vode

Ispitivanje obodne 
krutosti

Dokaznica 
mjera

Ispitivanje 
vodonepropusnosti



PRIMJER NEISPRAVNE IZMJENE NAKNADNO UTVRĐENE 
PROVJEROM NA LICU MJESTA

Pr



PLM – UGOVORNO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Sekundarni ugovori Garancija za uredno 
izvršenje ugovora

Lokacijska dozvola

Potvrda glavnog 
projekta

Uporabna dozvola Zapisnik o obavljenom 
tehničkom pregledu

Glavni i izvedbeni projekti

Građevinski dnevnici i knjige



PLM – JAVNA NABAVA

Ponudbeni list Garancija za 
ozbiljnost ponude

Odluka o 
odabiru

Upisnik o 
zaprimanju 

ponuda

Zapisnik o postupku 
javnog otvaranja 

ponuda



PLM – ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE

Opća dokumentacija



PLM – PROMIDŽBA I VIDLJIVOST



PLM - PROVJERE NA TERENU (1)



PLM - PROVJERE NA TERENU (2)



PLM –PROVJERE NA TERENU (3)



PROVJERE NA LICU MJESTA

• Izvješće o provedbi na licu mjesta
• Sastavni dio kontrolne liste s opisom provedenih provjera po pojedinim

stavkama uzorka, te nalaza po istima

• Svi segmenti provjere arhiviraju se u digitalnim mapama te predstavljaju
dokumentirane dokaze provedene provjere

• Izvješća ostaju trajno arhivirana do kraja provedbe projekta, dostupna
predstavnicima PT2 i svih ostalih tijela u sustavu kontrole EU sufinanciranih
projekata

• Po provedbi provjere na licu mjesta i pripreme izvješća, PT2 šalje dopis
Korisniku o rezultatima, nalazima i preporukama za daljnje postupanje



HVALA NA PAŽNJI!


