
 

 

NAZIV PROGRAMA  

Provođenje postupaka jednostavne nabave 
 

Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji 
imaju sukladno čl. 314. – 322.  
 

Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu 
ponuda 

TRAJANJE PROGRAMA 8 sati 

MJESTO ODRŽAVANJA Online 

DATUM ODRŽAVANJA 12.1.2020., 9:00 h 

POPIS STRUČNIH OSOBA KOJE 
ĆE IZVODITI PROGRAM 

Albina Zanze, Stana Kurtov 

EVIDENCIJSKI BROJ 2020-0436 

KRATAK UVOD U TEMU 

 

Ova online edukacija usmjerena je ponajprije na praksu postupanja 

naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve koje trenutno 

stvaraju pravnu nesigurnost. Polaznici će isto tako dobiti uvid u najnoviju 

pravnu praksu te se pozivaju i na sudjelovanje u raspravi i komentiranju, sve 

s ciljem boljeg razumijevanja, pronalaženja rješenja kao i lakšeg donošenja 

odluka u svakodnevnom radu. 

 

ZAŠTO POHAĐATI  

CILJNE SKUPINE Edukacija je namijenjena: 

• prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja 

znanja žele proširiti i u područje nabave u EU projektima, 

• korisnicima EU projekata i svima uključenima u bio koji aspekt 

planiranja, razvoja i provedbe EU projekata 

RASPORED PREDAVANJA 

VRIJEME Sadržaj 
9:00-10:30 

 

Provedba postupka jednostavne nabave u praksi 

• Primjeri pravilnika o jednostavnim nabavama 

• Jednostavna nabava u planu nabave 

• Kako provesti jednostavnu nabavu 

• Ključni aspekti i primjeri iz prakse 

10:30-10:45 Stanka za osvježenje 

10:45-12:15 

 

Pregled i ocjena ponuda  

• Zakonske odredbe o pregledu i ocjeni ponuda  

• Mišljenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave – 

pravilo ili iznimka?  



 

 

U kotizaciju je uključeno 

 

• Radni materijali edukacije u elektronskom obliku (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, 

rješenja i sl.) 

• 20% trajnog popusta na ostale edukacije iz ponude 

• Klub vjernosti: Svi polaznici naših programa edukacija koji unutar 3 godine (počevši od 
1.9.2019.) budu pohađali bilo koja 3 programa edukacija ostvaruju pravo na jednu 
jednodnevnu PJR ili PJR Plus edukaciju po vlastitom izboru.  
Više o Klubu vjernosti pročitajte na našoj Internetskoj stranici https://pjr.hr/edukacija/klub-
vjernosti/ 

 

• Pravovremeno zaprimanje jamstava – primjer iz prakse  

• Pregled troškovnika – može li se isto upotpunjavati  

• Pregled i upotpunjavanje ESPD-a i uvjeta sposobnosti  

• Čl. 293 ZJN 2016 - Pojašnjavanja / upotpunjavanja ponude  

 12:15-12:45 Stanka za ručak 

12:45-14:15 

 

Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 

314. – 322. ZJN 2016 

• Zakonske odredbe članaka 314. – 322. ZJN 2016 

• Zakonske odredbe Zakona o obveznim odnosima vezanim uz 

izmjenu ugovora zbog promijenjenih okolnosti 

14:15 – 14:30 Stanka za osvježenje 

14:30 – 16:00 

 

Izmjene ugovora o javnoj nabavi 

• Kako se standardno mijenja ugovor o javnoj nabavi 

• Prikaz trenutne situacije radi koje se možda trebaju izmijeniti 

ugovori o javnoj nabavi 

• Primjeri dokumenata za izmjenu ugovora, primjeri izmjena ugovora 

https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/
https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/

