
 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA  

Plan nabave i izmjene plana nabave; 
istraživanje tržišta i prethodno 
savjetovanje, poništenje i ponavljanje 
postupka javne nabave; prijevremeni 
raskid ugovora  

TRAJANJE PROGRAMA 8 sati 

MJESTO ODRŽAVANJA Online 

DATUM ODRŽAVANJA 27.1.2021. 

EVIDENCIJSKI BROJ  2020-0438 

POPIS STRUČNIH OSOBA 
KOJE ĆE IZVODITI 
PROGRAM 

Dino Prskalo, Albina Zanze 

KRATAK UVOD U TEMU 

 

Predavanje će obraditi tematiku Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, 
prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) kao i čl. 75. – 
83. ZJN 2016.  

Izrada plana nabave je obaveza svakog Naručitelja sukladno odredbama čl. 28. ZJN 2016, 
no uvijek je pitanje na koji način se formira isti te kako se pristupa izmjenama. Kod izrade 
plana nabave potrebno je paziti i na objedinjavanje pojedinih nabava te zabranu koja 
proizlazi iz čl. 4. st. 2. ZJN 2016. 

Polaznicima će također biti prikazano nekoliko primjera iz prakse koji se odnose na 
poništenje postupaka javne nabave i mogućnosti koje Naručitelji imaju sa osvrtom na 
postupanja ponuditelja. 

RASPORED PREDAVANJA 

VRIJEME Sadržaj 
  
8:30-9:00 Registracija polaznika 

9:00-10:30 

(2 nastavna sata) 

Uvod 

• Priprema i donošenje Plana nabave 

• Što je CPV, kako ga odrediti – primjenjivost Direktive 

• Procijenjena vrijednost nabave – kako je pravilno odrediti i primjena članka 23. 

ZJN 2016 

• Izmjene plana nabave 

• Vježba: izrada plana nabave s osvrtom na EU projektne planove nabava 



 

 

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/ 

 

10:30-10:45 Stanka za osvježenje 

10:45-12:15 Dokumentacija o nabavi i objava prethodnog savjetovanja 

• Prethodna analiza tržišta sukladno čl. 198. ZJN 2016 

• Sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka nabave 

• Koje dijelove Dokumentacije o nabavi objaviti u prethodnom savjetovanju – 

značajne izmjene i ponavljanje prethodnog savjetovanja 

• Praksa DKOM-a vezano uz prethodno savjetovanje  

• Vježba: Istraživanje tržišta kao podloga za izradu ENP kriterija 

 12:15-12:45 Stanka za ručak 

12:45-14:15 

 

Poništenje i ponavljanje postupka 

• Razlozi za poništenje postupka 

• Izmjene dokumentacije o nabavi  

• Praksa DKOMa vezano uz poništenje postupaka javne nabave 

14:15 – 14:30 Stanka za osvježenje 

14:30 – 16:00 

 

Prijevremeni raskid ugovora o javnoj nabavi 

• Temelji za raskid ugovora o javnoj nabavi 

• Postupanja naručitelja prilikom prijevremenog raskida ugovora o JN 

• Ponavljanje postupka JN – određivanje procijenjene vrijednosti nabave 

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

