
                                                                                                                                           
 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10), 
gradonačelnik Grada Šibenika objavljuje 
 

JAVNI POZIV 
 za prijavu pružatelja besplatnih usluga tehničke pomoći  i savjetovanja 

zainteresiranoj javnosti 
 

I. PREDMET 
 

Predmet ovog javnog poziva je prijava kvalificiranih tvrtki i samostalnih konzultanata za 

pružanje usluga tehničke pomoći i savjetovanja zainteresiranim građanima i tvrtkama s 

područja Grada Šibenika u svrhu razrade  njihovih projektnih ideja koje se potencijalno mogu 

prijaviti na natječaje financirane sredstvima Europske unije u okviru fondova Europske unije 

te ostalih izvora financiranja. 

 

 

II. KRITERIJI ODABIRA 
Zainteresirani kandidati moraju zadovoljavati sljedeće kriterije: 
 

- minimalno 2-godišnje iskustvo u pripremi i/ili provedbi projekta financiranih iz 
fondova EU i/ili 3 uspješno prijavljena i/ili provedena projekta, 

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 
- dostupnost konzultanta na području Grada Šibenika. 

 

Na temelju pristiglih prijava i specifičnog iskustva svakog prijavljenog pružatelja usluga 
sastaviti će se lista pružatelja usluga kako bi se omogućilo ciljano spajanje konkretne 
projektne ideje s točno određenim Savjetnikom. 
 

 

III. OBVEZE GRADA ŠIBENIKA 
 

Grad Šibenik će osigurati besplatan prostor koji je adekvatno tehnički opremljen, kao i 
potrebni radni materijal namijenjen pružanju usluga tehničke pomoći i savjetovanja.  
 
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj će raspisati poziv zainteresiranoj 
javnosti i u dogovoru s pružateljima usluga besplatne tehničke pomoći i savjetovanja 
selekcionirati prijave i dogovoriti termine sastanka. 
Obveze Grada Šibenika su sve promotivne aktivnosti kao i prezentacija rezultata 
savjetovanja. 

 

IV. OBVEZE PRUŽATELJA BESPLATNE TEHNIČKE POMOĆI I SAVJETOVNJA 



                                                                                                                                           
Pružatelj usluga besplatne tehničke pomoći i savjetovanja dužan je prema rasporedu koji je 
napravljen u suradnji s Gradom Šibenikom primiti stranke za koje je prethodno napravljen 
selekcijski postupak, te napraviti procjenu prihvatljivosti projektne ideje. 
O svakom savjetovanju pružatelj usluga besplatne tehničke pomoći i savjetovanja dužan je 
napraviti kratki zapisnik i predložiti daljnje mjere za razvoj projektne ideje.  
Na savjetovanjima pružatelj usluge pruža usluge analize prihvatljivosti potencijalnog 
prijavitelja, procjenu sposobnosti prijavitelja, administrativnu kontrolu dokumentacije 
prijavitelja te pomaže u ispunjavanja prijavnih obrazaca. 
 

V. VREDNOVANJE PRUŽENE USLUGE 
Korisnici usluga će nakon provedenog pružanja tehničke pomoći i savjetovanja ocijeniti 
kvalitetu dobivene usluge I zadovoljstvo pružateljem usluge. Na temelju prikupljenih ocjena 
odlučivati će se o nastavku ili prestanku započete suradnje sa svakim pružateljem usluge.  

 

VI. NAČIN PRIJAVE 
Prijave je potrebno dostaviti na adresu elektronske pošte gospodarstvo@sibenik.hr ili ih 
osobno dostaviti na adresu Grad Šibenik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i 
razvoj, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik. 

 
VII. ROK PRIJAVE 
Ovaj javni poziv je otvoren do 30. svibnja 2015. godine. 
 
VIII. POVJERENSTVO ZA ODABIR 
Povjerenstvo za odabir pružatelja se sastoji od 3 predstavnika Grada Šibenika i sastaje se 
periodično, po pristiglim prijavama. 

 
IX. INFORMACIJE 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i 
razvoj, Trg palih branitelja Domovinskog rata broj 1, 22 000 Šibenik, ili na telefon 022 431-
033. 

  
GRADONAČELNIK 

 
Željko Burić, dr. med. 
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