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NAZIV PROGRAMA  JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: 
✓ Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja  
✓ Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse  
✓ Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave 
✓ Pravna zaštita – praksa DKOM-a 

Evidencijski broj 2019-0089 
Redni broj edukacije PU/08 – 2019 
Mjesto održavanja Osijek, hotel Osijek, Šamačka 4 
Vrijeme održavanja 5. travnja 2019.  
Trajanje programa 8 sati  

RASPORED PREDAVANJA 

8:30 – 9:00 Registracija polaznika  
 
9:00 – 10:30 
(90 minuta/  
2 nastavna sata) 

✓ Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja  
• Upravljanje jednostavnom nabavom;  
• Komunikacija naručitelj – ponuditelj;  
• Ugovaranje jednostavne nabave – poziv na dostavu ponude, ponuda, 

odabir, narudžbenica/ugovor, izvršenje; 
• Primjeri iz prakse.  

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori   
10:30 – 10:45 Stanka 
 
10:45 – 12:15 
(90 minuta/ 
2 nastavna sata) 

✓ Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse  
• Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta (kriteriji za odabir) za nabavu 

robe, radova i usluga – specifičnosti za različite predmete nabave; 
• Primjeri iz prakse DKOM-a.  

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori   
12:15 – 13:15 Stanka  

13:15 – 14:45 
(90 minuta/ 
2 nastavna sata) 

✓ Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave  
• Ponudbeni list; Troškovnik; ESPD obrazac;  
• Jamstvo za ozbiljnost ponude; 
• Komunikacija ponuditelj – naručitelj;  
• Najčešće pogreške u pripremi ponuda i kako ih ispraviti. 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori   
14:45 – 15:00 Stanka  
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15:00 – 16:30 
(90 minuta/ 
2 nastavna sata) 

✓ Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka 
• Poslovni odnos naručitelja i ponuditelja tijekom žalbenog postupka; 
• Nove odluke DKOM-a po fazama postupka; 
• Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave. 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori   

Broj polaznika Maksimalan broj polaznika je 50.  
 
Popis stručnih  
osoba koje će  
izvoditi program 

 
 
Glorija Raguž Blažević, Sanda Božičević, Martina Juričić i Zoran Blažević. 

Program usavršavanja povezan je s temama navedenim u sadržaju nastavnog programa „Program 
izobrazbe u području javne nabave“  (Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, Narodne novine br. 
65/2017):  
1. Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja 
2. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (Oblik i sadržaj; Opis predmeta nabave i tehničke 

specifikacije; Objave javne nabave) 
3. Ponuda – s praktičnim primjerima (Oblik i sadržaj; Zaprimanje i otvaranje; Postupak pregleda i ocjene 

ponuda) 
4. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima 

 
 
 

 

 

  


