
 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA  
Uvjeti sposobnosti i primjeri iz prakse 

sa osvrtom na nepravilnosti 
TRAJANJE PROGRAMA 8 sati 

BROJ POLAZNIKA Maksimalan broj polaznika je 50 

MJESTO ODRŽAVANJA Online 

DATUM ODRŽAVANJA 24.2.2022. 

EVIDENCIJSKI BROJ  2021-0543 

POPIS STRUČNIH OSOBA 
KOJE ĆE IZVODITI 
PROGRAM 

Ivan Serdarušić , Ines Gruica Devčić 

KRATAK UVOD U TEMU 

 

Uvjeti sposobnosti nam pomažu utvrditi tko od ponuditelja sa tržišta je 
sposoban izvršiti ugovor odnosno predmet nabave kako ga je Naručitelj 
propisao. Sukladnom odredbama ZJN 2016, uvjete sposobnosti moguće je 
postaviti samo kao minimalno potrebne za dokazivanje kapaciteta ponuditelja. 
Kako bi se na ispravan način odredilo uvjete sposobnosti potrebno je sagledati 
predmet nabave te potencijal tržišta.  

RASPORED PREDAVANJA 

 

VRIJEME Sadržaj 

8:50-9:00 Registracija polaznika 

9:00-10:30 

(2 nastavna sata) 

• ZJN 2016 – čl. 256. – 259. – što predstavlja minimalno i koji su osnovni 

uvjeti za kriterije za odabir gospodarskog subjekta 

• Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti i kontekst nabave 

usluga (propisivanje ovlaštenja i članstva) 

10:30-10:45 Stanka za osvježenje 

10:45-12:15 

(2 nastavna sata) 

• ZJN 2016 – čl. 258. i 267. Ekonomska i financijska sposobnost 

• Primjeri iz prakse i relevantna rješenja Državne komisije 

• Osvrt na nepravilnosti u kontekstu postavljanja uvjeta ekonomske i 

financijske sposobnosti 

 12:15-13:00 Stanka za ručak 

13:00-14:30 

(2 nastavna sata) 

• ZJN 2016 – čl. 259. i 268. Tehničke i stručna sposobnost 

• Primjeri iz prakse sa osvrtom na preklapanja sa kriterijima za odabir 

ponude i relevantna rješenja Državne komisije 

• Mogućnost zamjene referenci i zamjene stručnjaka 

• Osvrt na nepravilnosti u kontekstu postavljanja uvjeta tehničke i 

stručne sposobnosti  

14:30 – 14:45 Stanka za osvježenje 

14:45 – 16:15  • ESPD obrazac – načini popunjavanja i verifikacija zaprimljenih dokaza 



 

 

 

 

 

 

 

 

(2 nastavna sata) • Vježba – kako odrediti uvjete sposobnosti za ekonomsku i financijsku 

te tehničku i stručnu sposobnost 

 

 

U kotizaciju je uključeno 

 

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

• 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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