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NAZIV PROGRAMA  PLANIRANJE, DOKUMENTACIJA O NABAVI, FINANCIJSKE KOREKCIJE 
✓ Planiranje javne nabave za 2020.    
✓ Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu 
✓ Financijske korekcije i javna nabava 

Evidencijski broj 2019-0386 
Redni broj edukacije PU/30 – 2019 
Mjesto održavanja Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 
Vrijeme održavanja 12. prosinca 2019.   
Trajanje programa 8 sati  

RASPORED PREDAVANJA 

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

✓ Planiranje javne nabave za 2020.    
• Kako pripremiti plan nabave za 2020. godinu sukladno ZJN-u?  
• Aktualna pitanja o planu nabave, registru ugovora i analizi tržišta u javnoj 

nabavi;  
• Planiranje i efikasnost internih sustava nabave; 
• Propusti naručitelja u procesu planiranja i kako ih izbjeći – primjeri iz 

prakse.   

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

✓ Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu, korak po korak,  
I. DIO 
• Kako izraditi dokumentaciju o nabavi, vodič korak po korak – opći podaci, 

podaci o predmetu nabave, osnove za isključenje gospodarskog subjekta, 
kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), ESPD, 
podaci o zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi, ostale odredbe;  

• Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području 
javne nabave.   

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

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

✓ Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu, korak po korak,  
II. DIO 
• Kako izraditi dokumentaciju o nabavi, vodič korak po korak – opći podaci, 

podaci o predmetu nabave, osnove za isključenje gospodarskog subjekta, 
kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), ESPD, 
podaci o zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi, ostale odredbe;  

• Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području 
javne nabave.   

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori   
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14:45 – 15:00 Stanka  

15:00 – 16:30 
(90 minuta/ 
2 nastavna sata) 

✓ Financijske korekcije i javna nabava 
• Što su financijske korekcije? 
• Kako izbjeći financijske korekcije? 
• Primjeri financijskih korekcija u RH.  

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori   

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

 
 
Sanda Božičević, Glorija Raguž Blažević, Ana Šimić 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. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s 

praktičnim primjerima 
2. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (Oblik i sadržaj; Opis predmeta nabave i tehničke 

specifikacije; Objave javne nabave) 
3. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima (Osnove za 

isključenje gospodarskog subjekata; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti; 
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) 

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

 


