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REPUBLIKA HRVATSKA 

G R A D   Z A G R E B 

 

 
 

na temelju članka 12. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za 

internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 3/15 ) 

 
o b j a v lj u j e 

 

JAVNI POZIV 

ZA DOPUNU POPISA NEOVISNIH PROCJENITELJA 

za vrednovanje i bodovanje programa projektnih aktivnosti u postupku dodjele 

potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika 

 

 

 

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA 

 

Predmet ovog javnog poziva je dopuna Popisa neovisnih procjenitelja za vrednovanje i bodovanje 

programa projektnih aktivnosti u postupku dodjele potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih 

poduzetnika (u daljnjem tekstu: Popis neovisnih procjenitelja). 

Neovisnim procjeniteljem se smatra stručnjak/inja koji/a zadovolji sve uvjete ovog javnog poziva, a 

kojeg/u gradonačelnik uvrsti na Popis neovisnih procjenitelja. 

Uvrštenje neovisnog procjenitelja na Popis neovisnih procjenitelja ne obvezuje na njegovo 

angažiranje.  

Prijava se podnosi u roku 90 dana od dana objave ovog javnog poziva na web-stranici Grada 

Zagreba (www.zagreb.hr). 

 

 

II. UVJETI ZA UVRŠTAVANJE NA POPIS NEOVISNIH PROCJENITELJA 

 

Podnositelji prijave su fiziĉke osobe koje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete: 

(1) opći uvjeti: 

 da protiv podnositelja prijave nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji 

potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, da nije određena rasprava na 

temelju privatne tužbe niti je izrečena nepravomoćna presuda; 

 ima podmirene obveze prema državi; 

 ima podmirene obveze prema Gradu Zagrebu; 

 izvrsno poznavanje hrvatskoga jezika u govoru i pismu te napredno znanje rada na osobnome računalu; 

(2) stručna sprema:  

 završen studij sa stečenih najmanje 300 ECTS bodova (uvjet ispunjavaju i osobe koje su po ranijim 

propisima stekle visoku stručnu spremu);  

(3) radno iskustvo:  

 najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine u području pristupa tržištu i/ili 

internacionaliziranju poslovanja, odnosno u pružanju podrške poduzećima u povećanju konkurentnosti i/ili 

u barem jednom području aktivnosti na koje se odnosi Mjera; 

 iskustvo u pripremi, ocjenjivanju, upravljanju, provedbi ili praćenju projekata koji su financirani iz 

bespovratnih sredstava.  
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III. POSTUPAK IZBORA I ANGAŢIRANJA NEOVISNIH PROCJENITELJA 

 

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Ured) će obaviti administrativnu 

provjeru pristiglih prijava s pripadajućom dokumentacijom sukladno Obrascu za administrativnu provjeru 

prijava za neovisne procjenitelje (Obrazac APNP). 

Obrazac APNP se s prijavama i pripadajućom dokumentacijom dostavlja na razmatranje Povjerenstvu 

za odobravanje potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) koje provodi postupak izbora te predlaže gradonačelniku donošenje zaključka o utvrđivanju 

Popisa neovisnih procjenitelja. 

Neovisni procjenitelji uvršteni na Popis neovisnih procjenitelja će biti pozvani na osposobljavanje za 

proces vrednovanja i primjenu kriterija za bodovanje programa projektnih aktivnosti, u organizaciji Grada 

Zagreba. Sudjelovanje u programu osposobljavanja je obvezno.  

Ured će za svaki podneseni zahtjev za dodjelu potpore angažirati za vrednovanje i bodovanje 

programa projektnih aktivnosti dva (2) neovisna procjenitelja s Popisa neovisnih procjenitelja koji ispunjavaju 

kriterije sljedećim redosljedom: 

- područje stručnosti prema djelatnosti NKD-a 2007., 

- tržišta na kojima je stečeno iskustvo, 

- prihvatljive aktivnosti Mjere za koje je stručan i  

- ukupne godine radnog iskustva u struci.  

Grad Zagreb će s angažiranim neovisnim procjeniteljem sklopiti ugovor kojim će se utvrditi 

međusobna prava i obveze.  

 

 

IV. ZADAĆE I NAKNADA NEOVISNIH PROCJENITELJA 

 

Zadaće stručnjaka koji će biti angažirani kao neovisni procjenitelji u okviru ovog javnog poziva 

uključuju: 

 vrednovanje i bodovanje programa projektnih aktivnosti sukladno Obrascu VBP; 

 utvrđivanje konačne tablice proračuna za programe koji se predlažu za dodjelu potpore i   

 obrazlaganje broja dodijeljenih bodova pojedinačnim programima na sjednici Povjerenstva.  

Potpisivanjem ugovora neovisni procjenitelj se obvezuje da će vrednovati i bodovati sve programe 

projektnih aktivnosti što mu se dodijele sukladno zadanom vremenskom roku i ostalim uputama za što će mu 

Grad Zagreb isplatiti naknadu. 

Na temelju članka 10. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za internacionaliziranje 

poslovanja malih i srednjih poduzetnika, iznos naknade za vrednovanje i bodovanje jednog zahtjeva s 

pripadajućom dokumentacijom iznosi 500,00 kuna neto. 

 

 

V. UVJETI ZA SPRJEĈAVANJE SUKOBA INTERESA 

 

U svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa, podnositelji prijava koji su bili ili jesu angažirani na 

pripremi zahtjeva za dodjelu potpore, ili su u poslovnom, privatnom, ili emocionalnom odnosu s 

podnositeljem zahtjeva (partnerom ili drugim uključenim tijelom) će biti pisano obaviješteni o neuvrštavanju 

na Popis neovisnih procjenitelja. 

Također, pisano obaviješteni o neuvrštavanju na Popis neovisnih procjenitelja će biti podnositelji 

prijave čiji bi potencijalni angažman bio u suprotnosti s: 

- općim odredbama povezanima s pitanjem sukoba interesa iz Zakona o državnim službenicima i Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te 

- odredbama povezanima sa zakonskom i ugovornom zabranom natjecanja iz Zakona o radu. 

Neovisni procjenitelji su dužni prilikom sklapanja ugovora potpisati Izjavu o povjerljivosti, 

nepristranosti i sprječavanju sukoba interesa te upozoriti na bilo koji potencijalni ili stvarni sukob interesa u 

kojem se mogu naći.  

Ako neovisni procjenitelj ne potpiše navedenu Izjavu smatrat će se da je odustao od ugovora. 
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VI. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE  

 

Prijava se podnosi Povjerenstvu preko Ureda na propisanome obrascu „Prijava za neovisnog 

procjenitelja za vrednovanje i bodovanje programa projektnih aktivnosti u postupku dodjele potpore za 

internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika“ (Obrazac PNP) uz propisanu dokumentaciju i 

prema istaknutoj uputi. 

 

Uz Obrazac PNP se prilaže sljedeća dokumentacija: 

1. životopis (europass format na hrvatskome jeziku), original, s potpisom podnositelja prijave; 

2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), a za strane državljane dokaz o 

znanju hrvatskoga jezika (preslika potvrde akreditirane ustanove); 

3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/a); 

4. dokaz o ukupnome radnome iskustvu (preslika elektroničkog zapisa odnosno potvrde o podacima 

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starijih od 30 dana od 

dana podnošenja prijave); 

5. dokaz o radnome iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu, ili rješenja o rasporedu, 

ili ovjerena potvrda poslodavca, ili slično, a koja sadržava vrstu poslova i vremenska razdoblja u kome je 

podnositelj prijave obavljao navedene poslove); 

6. preslika uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka, ne starijeg od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave; 

7. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, original ne stariji od 30 dana od dana 

podnošenja prijave; 

8. potvrda trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, o 

nepostojanju duga prema Gradu Zagrebu, original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave.  

 

Obrazac PNP i traženi format životopisa je potrebno preuzeti s web-stranice Grada Zagreba 

(www.zagreb.hr), ispuniti elektroničkim putem, isprintati (nije potrebno u boji) te dostaviti u papirnatome 

obliku s originalnim potpisom podnositelja prijave. 

 

Obrazac PNP mora biti u cijelosti ispunjen (odgovoreno na sva pitanja prema navedenoj uputi u 

obrascu) te nije dopušteno mijenjanje teksta i/ili oblika obojenih polja. Iznimno se dopušta dodati/oduzeti 

retke, ako je tako u obrascu istaknuto.  

 

Prijave s naznakom "Prijava za neovisnog procjenitelja” se podnose neposredno ili poštom 
preporučeno na adresu: 

 

GRAD ZAGREB 

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO 

10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 

 

Podnositelji prijava, onih što su nepotpune i nepravovremene, onih što ne ispunjavaju uvjete i 

onih što nisu podnesene na propisani naĉin će biti pisano obaviješteni o neuvrštavanju na Popis 

neovisnih procjenitelja. 

 

 

Rok za dostavu prijava jest 29. rujna 2015. 

 

 

KLASA: 306-02/15-01/4 

URBROJ: 251-03-02-15-8 

Zagreb, 1. srpnja 2015. 

http://www.zagreb.hr/

