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NAZIV PROGRAMA  ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU  
✓ Planiranje javne nabave za 2023.  
✓ Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave 

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 
✓ Zelena nabava – primjeri iz prakse  
✓ ENP – Što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo? 

 
Evidencijski broj 2022-0507 
Redni broj edukacije PU/59–2022 
Mjesto održavanja Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 
Vrijeme održavanja 16. prosinca 2022.  
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 2023. godinu    
• Istraživanje tržišta i priprema plana nabave;  
• Kako pripremiti plan nabave za 2023. sukladno Zakonu o javnoj nabavi u doba 

izvanrednih okolnosti?  
• Planiranje javne nabave za 2023. i uvođenje EUR-a;  
• Aktualna pitanja i rješenja iz prakse.   

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

✓ Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 
• Kako izraditi opći akt za provedbu postupaka jednostavne nabave sukladno 

Smjernicama MINGOR-a;  
• Postupak sklapanja ugovora o jednostavnoj nabavi sukladno Smjernicama 

MINGOR-a;  
• Postupci jednostavne nabave – aktualna pitanja i rješenja iz prakse. 

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

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

✓ Zelena nabava – primjeri iz prakse 
• Što je zelena nabava – pravni okvir, specifičnosti i zahtjevi u RH; 
• Nabavne kategorije primjenjive za zelenu nabavu; 
• Priprema dokumentacije o nabavi – zelena nabava;  
• Kako doći do potrebnih informacija – primjeri iz prakse. 

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) 

✓ ENP – Što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo? 
• ENP u praksi – postupanje na strani naručitelja i ponuditelja; 
• ENP i istraživanje tržišta; 
• ENP i postupak nabave (izrada dokumentacije o nabavi, pregled i ocjena 

ponuda, pravna zaštita); 
• ENP i izvršenje ugovora. 

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, Valentina Turkalj, Zoran Blažević i Martina 
Švegovec.  

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. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim 

primjerima 
3. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje 

natjecatelja ili ponuditelja 
4. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (Oblik i sadržaj; Opis predmeta nabave i tehničke 

specifikacije; Objave javne nabave) 
5. Kriterij za odabir ponude 
6. Ponuda – s praktičnim primjerima (Oblik i sadržaj; Zaprimanje i otvaranje; Postupak pregleda i ocjene 

ponuda) 
7. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja  

 
 


