
 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA  
INTENZIVNI TRENING PRIMJENE JAVNE 

NABAVE U PRAKSI  
TRAJANJE PROGRAMA 12 sati 

BROJ POLAZNIKA Maksimalan broj polaznika je 50 

MJESTO ODRŽAVANJA Hotel Trakošćan 

DATUM ODRŽAVANJA 24.3.2022. – 25.3.2022. 

EVIDENCIJSKI BROJ  2021-0460 i 2021-0462 

POPIS STRUČNIH OSOBA 
KOJE ĆE IZVODITI 
PROGRAM 

Ivan Serdarušić, Stana Kurtov 

KRATAK UVOD U TEMU  

 
 

RASPORED PREDAVANJA DAN 1 

 

9:30 -10:00 Registracija polaznika 

10:00-12:15 

(3 nastavna sata) 

• Dokumentacija o nabavi sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi i 
ponudama – što uvrstiti a što ne?  

• Primjeri u praksi – što nam može olakšati provedbu nabave a što otežati 
provedbu ugovora o javnoj nabavi 

• Tehničke specifikacije – primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu 

postupaka javne nabave 

12:15-13:15 Stanka za ručak 

13:15-14:30 

(2 nastavna sata) 

• Vježba – razrada tehničkih specifikacija za nabavu usluga 

 14:30-15:00 Stanka za osvježenje 

15:00-17:15 

(3 nastavna sata) 

•  Uvjeti sposobnosti – primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu 

postupaka javne nabave 

• Uvjeti sposobnosti vs. posebni uvjeti za izvršenje ugovora vs. uvjeti i 

zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim 

pravilima u nabavi radova 

• Vježba – određivanje uvjeta sposobnosti za usluge, robe i radove 

• Ekonomski najpovoljnija ponuda - primjeri iz prakse Državne komisije za 

kontrolu postupaka javne nabave 

• Vježba – određivanje kriterija za odabir ponude 

RASPORED PREDAVANJA DAN 2 

 

9:30-11:00 

(2 nastavna sata) 

• Odredbe dokumentacije o nabavi u nabavama koje su sufinancirane u 
sklopu EU projekata  

• Glavne pogreške u izradi dokumentacije o nabavi  - primjeri iz prakse 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Nepravilnosti u javnoj nabavi – Smjernice za određivanje financijskih 
ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi 
Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija vs. Pravila o 
nepravilnostima  

11:00-11:30 Stanka za osvježenje 

11:30-13:00 

(2 nastavna sata) 

• Nepravilnosti u javnoj nabavi – primjeri iz prakse 

• Vježba – uočene pogreške u DoN u odnosu na mogućnost utvrđivanja 

nepravilnosti 

 13:00-14:00 Stanka za ručak 

 

 

U kotizaciju je uključeno 

 

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

• Ručak i osvježenje pod pauzama 

• Radionica izrade štrukli prvi dan 

• Zabavna večer uz živu glazbu prvi dan 

• Obilazak dvorca Trakošćan drugi dan 

• Zabavna večer uz živu glazbu 

• 10% 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/ 
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