
Redovito usavršavanje u području javne nabave  

P R O G R A M  

 

Opatija, 28.10.2021. 

 

Naziv programa usavršavanja:  Najnovija praksa DKOM-a u nabavi radova (najčešće nepravilnosti u izradi DoN te pregledu i ocjeni ponuda), institut oslanjanja i 

podugovaranja 

 

 

Najnovija praksa DKOM-a u nabavi radova (najčešće nepravilnosti u izradi DoN te pregledu i ocjeni ponuda), institut oslanjanja i podugovaranja  

  Najčešće nepravilnosti u fazi dokumentacije o nabavi   

9:00 - 9:45 1. sat (45 min) 

 - nejasna, dvojbena i kontradiktorna DoN 

- tehničke specifikacije koje neopravdano ograničavaju tržišno 

natjecanje  

- tehničke specifikacije koje pogoduju određenom gospodarskom 

subjektu 

Daria Duždević 

9:45 -10:30 2. sat (45 min) 

 - izrada troškovnika 

- greške u propisivanju uvjeta sposobnosti 

- uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima i stručnim 

pravilima 

Daria Duždević 

10:30-10:45 15 min Pauza za kavu 

  Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata i podugovaranje  

10:45-11:30 3. sat (45 min)  - pod kojim uvjetima se ponuditelj može osloniti na sposobnost 

drugog gospodarskog subjekta 
Daria Duždević 



- kako ponuditelj može dokazati da raspolaže resursima drugog 

gospodarskog subjekta 

- što ako gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj 

oslanja zamijeni stručnjaka  

11:30-12:15 4. sat (45 min) 

 - mora li gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj 

oslanja biti podugovaratelj 

- može li naručitelj ograničiti oslanjanje  

- primjeri iz prakse DKOM-a i VUS-a  

Daria Duždević 

12:15-12:45 30 min Pauza za ručak  

  Najčešće nepravilnosti u određivanju i primjeni kriterija za odabir ponude (ENP) 

12:45-13:30 5. sat (45 min) 
 - kako postići cilj primjene ENP 

- primjeri grešaka u primjeni različitih modela ENP-a Anđelko Rukelj 

13:30-14:15 6. sat (45 min) 

 - ograničenja u primjeni pondera  

- vrednovanje iskustva stručnjaka kao kriterija ENP-a 

- primjeri iz prakse  
Anđelko Rukelj 

14:15-14:30 15 min Pauza za kavu 

  Najčešće nepravilnosti u fazi pregleda i ocjene ponuda  

14:30-15:15 7. sat (45 min)  
- zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

- cijena ponuda veća od procijenjene vrijednosti nabave  

- izuzetno niska ponuda 

Anđelko Rukelj 

15:15-16:00 8. sat (45 min)  

- nepravilnosti u primjeni  čl.293. (pojašnjenje i upotpunjavanje 

ponude)  

- nepravilnosti u primjeni čl.263. (dostava ažuriranih popratnih 

dokumenata) 

Anđelko Rukelj 

 

   Poveznica: Teme iz stavka 4. Priloga 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave, točke 

 1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji 



8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima 

 - Otvoreni postupak javne nabave 

 10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima 

 - Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije 

 11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima 

 - Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti 

13. Ponuda – s praktičnim primjerima 

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

 

 


