
Poznavatelj upravljanja rizicima

Javni naručitelji, konzultanti i treneri u sustavu javne nabave,
Stalno su izloženi brojnim rizicima koje ne mogu niti trebaju izbjegavati

nego trebaju naučiti kako upravljkati rizicima.

Naime, pored samog ZOJN i Pravilnika iz JN, susreću se i sa šumom propisa koji
se vežu za druge zakone i propise iz raznih djelatnosti.
Da stvar bude kompliciranija sve to trebaju primijeniti u postupcima u kojima
sudjeluju bilo pri savjetovanju tijekom samog postupka bilo prilikom pisanja žalbi
na odluke ili u odgovorima na žalbe drugih.
Da bi ovo mogli uspješno raditi osobe koje se bave javnom nabavom, moraju
stalno pratiti vrlo dinamične promjene u sustavu javne nabave uključujući i
praksu DKOM-a ali i europsku praksu i procese u tom području kao i primjedbe i
odluke SAFU-a koji za posljedicu mogu imati financijske korekcije. Da bi mogli
sve to pratiti i primjenjivati nužno je da se osobe u sustavu javne nabave stalno
usavršavaju (formalno - kako bi mogli zadržati certifikate ali i neformalno kako bi
zadržali kompetencije i uspješno sudjelovali u postupcima) ali i da imaju širi
pogled na javnu nabavu kako bi mogli birati i ponuditi više rješenja, a ipak ostati
u zakonskom okviru.
U tako kompleksnim situacijama u koje su ti ljudi stavljeni nužno ih je naoružati i
drugim specifičnim znanjima i vještinama koje im mogu pomoći da se uspješno
nose s rizicima, situacijama i obvezama koje iz njih proizilaze.

Stručnjaci u javnoj nabavi suočavaju s brojnim rizicima koji ugrožavaju opći cilj
da se kroz postupak javne nabave dobije najveća vrijednost za novac.

Tako npr. primjenom najjednostavnijih modela za odabir ENP izbjegava se rizik
korištenja složenijih kriterija, ali ujedno propušta prilika za nabavu kvalitetnijih i
nužno skupljih predmeta nabave koji bi naručitelju omogućili veću učinkovitost.
Izbjegavanje složenijih postupaka javne nabave otežava tržišnu utakmicu
dobavljačima kvalitetnije i složenije opreme i usluga i u krajnosti također rezultira
manjom učinkovitošću javnog naručitelja.



Postoje i brojni drugi rizici koji se pojavljuju u pojedinim fazama procesa
javne nabave i svima je zajedničko to da svojim djelovanjem ugrožavaju
učinkovitost javnog naručitelja.

KAKO MAPIRATI RIZIKE I DATI IM STVARNU VRIJEDNOST
UGROZE PO VJEROJATNOSTI NASTANKA I RAZINI UGROZE

KOJU PONASOB NOSE TEME SU OVOG USAVRŠAVANJA.

Rizik ne mora biti nužno loš. On izaziva određenu napetost koja pokreće
drugačije procese i reakcije nego kad ga nema.
Općenito: rizik je događaj koji ugrožava postizanje cilja.
Razmislite: Koji su vaši ciljevi (osobn/poslovni).
Znate li koji su kritični elementi za postizanje tog cilja?
Znate li koje pojave onemogućavaju postizanje cilja?
Znate li kako smanjiti njihov utjecaj?
Kako se nositi s inovacijama koje nose i rizike ali i zaostajanje.
Hoćemo li propustiti prilike ako ne uzmemo poticaje Vlade RH ili sredstva EU jer
nose rizike?
(Ova specifična znanja i vještine polaznici će dobiti na treningu o upravljanju
rizicima koja uključuje i radionicu za KONKRETAN PRIMJER).

Sav taj napor smatra se "normalnim" i ne doživljava se kao cjeloživotno
učenje koje se negdje verificira.

Kako do potvrde za upis u "radnu knjižicu" elektronsku bazu pogledajte ovdje.

Vidimo se.
Zagreb, 05.11.2021.
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