
 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA  

Ključne smjernice i iskustva u 

planiranju EU projekata s 

građevinskom komponentom 
 

TRAJANJE PROGRAMA 6 sati 

BROJ POLAZNIKA Maksimalan broj polaznika je 50 

MJESTO ODRŽAVANJA Zagreb 

DATUM ODRŽAVANJA 2. prosinca 2021. 

POPIS STRUČNIH OSOBA 
KOJE ĆE IZVODITI 
PROGRAM 

Dipl. ing. arh. Kata Marunica i dipl. ing. arh. Goran Rukavina, NFO d.o.o., 

projektantski ured 

Dipl. ing. građ. Boris Blažević, direktor BBiS plan / Experto crede, vođenje 

projekata i stručni nadzor 

Ivan Serdarušić, direktor za EU fondove i javnu nabavu, Projekt jednako razvoj 

d.o.o. 

KRATAK UVOD U TEMU 

 

Ispred nas je period brojnih prilika za investicije, novo razdoblje 2021.-2027.g. 
otvara mogućnost povlačenja do 25 milijardi eura vrijednosti EU fondova. 
Istodobno globalni poremećaji zbog pandemije donose izazove u povećanju 
cijena gotovo svih sirovina koje su potrebne u izvođenju radova, cijene rada i 
otežane rokove isporuke.  

Kako u takvim uvjetima odabrati uopće investicijske projekte, budžetirati, 
projektirati i izvesti ih na vrijeme, a sve s ciljem minimiziranja financijskih 
korekcija u javnim nabavama.  

Poslušajte savjete 4 iskusna stručnjaka: arhitekte, inženjera građevine i 
javnonabavljača, svakome od njih postavite svoja pitanja, uvećajte šanse da 
kvalitetnije odaberete i izvedete svoje investicijske projekte financirane EU 
fondovima. 

RASPORED PREDAVANJA 

 

VRIJEME Sadržaj 
9:00-10:30 

(2 nastavna sata) 

• Definiranje projekta - projektni program i prostorno-planski uvjeti 

• Modeli i određivanje kriterija za odabir idejnog rješenja  

• Projektiranje - savjeti za suradnju investitora s projektantima 

• Zeleni aspekti građevina, energetski prihvatljivi objekti 

• Procesi ishođenja potrebnih dozvola za gradnju i povezane 

dokumentacije 

• Projektantski nadzor građenja  

• Pitanja i odgovori 

10:30-10:45 Stanka za osvježenje 



 

 

 

 

 

 

 

 

10:45-12:15 

(2 nastavna sata) 

• Cijene na tržištu povezane s izvođenjem radova, rokovi u dobavi, kako 

budžetirati investicije 

• Projekti s građevinskom komponentom- perspektiva građevinara 

• Kako nabaviti izvođenje i nadzor 

• Izvođenje radova, kako raditi s izvođačima, koji su njihovi problemi 

• Nadzor radova, kako najbolje iskoristiti ulogu nadzornog inženjera 

• Iskustva u procjenama šteta i pripremama za obnovu od potresa 

• Upravljanje imovinom za vrijeme uporabe 

• Pitanja i odgovori 

 12:15-13:15 Stanka za ručak 

13:15-14:45 

(2 nastavna sata) 

• Natječaji za idejno rješenje 

• Javna nabava projektiranja 

• Javna nabava nadzora 

• Javna nabava izvođenja 

• Savjeti u određivanju kriterija i ocjenjivanu ponuda 

• Kako izbjeći financijske korekcije 

• Izmjene uvjeta ugovora, trajanja i cijena 

• Savjeti u području upravljanja ugovorima o javnoj nabavi 

• Pitanja i odgovori 

 

 

U kotizaciju je uključeno 

 

• Radni materijali seminara (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.) 

• 20% trajnog popusta na ostale edukacije iz ponude 

• Osvježenje pod pauzama i ručak 

• 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/ 
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