
 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA  

UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA 

MANJE ISKUSNE:    

od pripreme do ugovaranja kroz 

kompetencije ProcurCompEU s 

osvrtom na specifičnosti vezane uz 

javnu nabavu na EU sufinanciranim 

projektima 

TRAJANJE PROGRAMA 8 sati 

BROJ POLAZNIKA Maksimalan broj polaznika je 50 

MJESTO ODRŽAVANJA Online, zoom 

DATUM ODRŽAVANJA 16.9.2021. 

EVIDENCIJSKI BROJ  2021-0202 

POPIS STRUČNIH OSOBA 
KOJE ĆE IZVODITI 
PROGRAM 

Tomislav Muhvić, Dino Prskalo 

KRATAK UVOD U TEMU 

 

Svi javni naručitelji imaju obavezu povjeriti postupak javne nabave 
certificiranom stručnjaku javne nabave. Ponekad, radi ograničenja proračuna, 
stručnjaci nemaju toliko prakse u provedbi postupaka JN te pristup primjerima 
koji usmjeravaju prema pravilnom najučinkovitiji način učenja kako provesti 
postupke javne nabave a bez učenja na vlastitim greškama. S druge strane, 
korisnicima koji moraju provoditi postupke nabave prema pravilima za ne 
obveznike javne nabave, često se prilikom provjere troškova provedenih 
nabava  ukazuje na odredbe iz Zakona o javnoj nabavi i primjenu uvjeta koje 
Zakon određuje. Poznavanje i razumijevanje uvjeta vezanih uz nabave prvi je 
korak prema prihvatljivosti troškova. Kako bi se omogućilo daljnje 
napredovanje u profesionalizaciji javne nabave, Europska komisija je izradila i 
europski okvir kompetencija u području javne nabave sa čijim osnovama će 
polaznici biti upoznati 

RASPORED PREDAVANJA 

 

VRIJEME Sadržaj 

8:50-9:00 Registracija polaznika 

9:00-10:30 

(2 nastavna sata) 

Uvod 
ProcurCompEU – što je europski okvir kompetencija u području javne nabave  - 
prikaz alata 
 

• Kako započeti postupak nabave – glavne informacije u Odluci o stručnom 

povjerenstvu 

• Dokumentacija o nabavi – ključne pogreške prilikom izrade tehničkih 

specifikacija 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Vježba – tehničke specifikacije: provjera 

10:30-10:45 Stanka za osvježenje 

10:45-12:15 

(2 nastavna sata) 

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta- s praktičnim primjerima 

• Osnove za isključenje – kako primijeniti iste na pojedini postupak nabave i 

kojom dokumentacijom dokazujemo iste 

• Uvjeti sposobnosti – određivanje  

• Ekonomski najpovoljnija ponuda – primjeri 

• Vježba: Definiranje uvjeta sposobnosti i Definiranje ENP kriterija 

 12:15-12:45 Stanka za ručak 

12:45-14:15 

(2 nastavna sata) 

Pregled i ocjena ponuda 

• Postupak pregleda i ocjene ponude 

• ESPD obrazac, najčešće pogreške u ESPD obrascima 

• Postupak pregleda i ocjene ponuda uz e-Certis sustav za provjeru uvjeta 

sposobnosti 

14:15 – 14:30 Stanka za osvježenje 

14:30 – 16:00 

(2 nastavna sata) 

Pregled i ocjena ponuda i Ugovor 

• Praksa DKOM-a vezano za e-Certis 

• Osnovni dijelovi i primjeri formulacija ugovornih odredbi – pregled 

Ugovora 

• Glavne pogreške u dokumentaciji o nabavi vezano uz JN na EU 

sufinanciranim projektima 

 

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 edukaciju po 
vlastitom izboru.  
Više o Klubu vjernosti pročitajte na našoj Internetskoj stranici https://pjr.hr/edukacija/klub-vjernosti/ 
 

 

 

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

