
 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA  

Nabava sukladno pravilniku o provedbi postupaka 

nabave roba, usluga i radova za postupke obnove 

– priprema i provedba nabave sa praktičnim 

primjerima 

TRAJANJE PROGRAMA 8 sati 

BROJ POLAZNIKA Maksimalan broj polaznika je 50 

MJESTO ODRŽAVANJA Zagreb, Gradišćanska 24, online 

DATUM ODRŽAVANJA 26.1.2023. 

EVIDENCIJSKI BROJ  2022-0540 i 2022 0539 

POPIS STRUČNIH OSOBA 
KOJE ĆE IZVODITI 
PROGRAM 

Stana Kurtov 

KRATAK UVOD U TEMU 

 

Brojni naručitelji osmislili su opće akte koji, iako poštuju sva načela iz ZJN čl. 3. 
otežavaju nabavu roba, radova i usluga koje su naručitelju potrebne za rad. 
Kako bi se prikazali različite mogućnosti, ova edukacija donosi primjere općih 
akata i presjek mogućih pristupa.  Ova edukacija usmjerena je ponajprije na 
praksu postupanja naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve 
koje trenutno stvaraju pravnu nesigurnost. Polaznici će isto tako dobiti uvid u 
najnoviju pravnu praksu te se pozivaju i na sudjelovanje u raspravi i 
komentiranju, sve s ciljem boljeg razumijevanja, pronalaženja rješenja kao i 
lakšeg donošenja odluka u svakodnevnom radu.  

Posebno će se obraditi tema nabava roba, usluge I radova za postupke obnove. 

RASPORED PREDAVANJA 

 

VRIJEME Sadržaj 

8:45-9:00 Registracija polaznika 

9:00-10:30 

(2 nastavna sata) 

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) 

• Kada koristiti uvjete sposobnosti – prednosti i nedostatci 

• Kako postaviti uvjete sposobnosti – temeljna načela 

• Primjeri iz prakse 

10:30-10:45 Stanka za osvježenje 

10:45-12:15 

(2 nastavna sata) 

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) 

• Vježba: određivanje uvjeta sposobnosti 

• Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka JN 

 12:15-13:00 Stanka za ručak 

13:00-14:30 

(2 nastavna sata) 

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke 

obnove 

• Usporedni prikaz glavnih sličnosti i razlika odnosu na ZJN  

14:30 – 14:45 Stanka za osvježenje 



 

 

 

 

 

 

 

 

14:45 – 16:15  

(2 nastavna sata) 

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke 

obnove 

• Primjer iz prakse: Poziv na dostavu ponuda  

• Žalbeni postupak – primjeri rješenja 

 

 

U kotizaciju je uključeno 

 
 

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

• Poklon za svakog polaznika edukacije 

• Ručak u restoranu Vinkl 

• 10% trajnog popusta na sve naredne edukacije 

• 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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