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EDUKACIJA O JAVNOJ NABAVI ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA S PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

PROGRAM EDUKACIJE 

 

UTORAK, 5. 10. 2021. 

UPRAVLJANJE UGOVORIMA U JAVNOJ NABAVI – PRAVNE OSNOVE ZA IZMJENE UGOVORA S 
PRAKTIČNIM PRIMJERIMA  

9:00 – 10:30 

(90 minuta/2 

nastavna sata) 

Upravljanje ugovorima – uvodni dio 
 

• Priprema i potpisivanje ugovora – obveze naručitelja i odabranog 
ponuditelja 

• Rok mirovanja i pravni učinci odluka – čl. 306. ZJN 2016 
• Učinak odluke o odabiru, čl. 307.ZJN 2016 
• Provjera roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude 
• Specifične situacije iz čl. 307.st.7.ZJN 2016  
• Prikaz ponovnog pregleda i ocjene ponuda nakon donošenja odluke o 

odabiru,  ponovnog rangiranja ponuda i donošenja nove odluke o odabiru 
ili, ako postoje razlozi, poništenja postupka javne nabave 

• Provjera je li bilo prihvata računske pogreške od strane odabranog 
ponuditelja 

• Čl.312. ZJN 2016 – rokovi za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog 
sporazuma 

• Čl.313. ZJN 2016 – obveza izvršavanja ugovora o javnoj nabavi u skladu s 
uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom 

10:30 – 10:45 Stanka  

10:45 – 12:15 
(90 minuta/2 
nastavna sata) 

Praćenje realizacije ugovora – obvezni sadržaj ugovora, prikaz rizika zbog 
potencijalnih izmjena  

• Sadržaj ugovora radovi/robe/usluge – polazna točka dokumentacija o 
nabavi/prijedlog ugovora 

• Odredbe o podugovarateljima i zajednici ponuditelja 
• Provjera je li odabrani ponuditelj dostavio sve dokumente koje smo tražili 

dokumentacijom o nabavi u fazi do ili nakon potpisa ugovora 
• Rizik kašnjenja u dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora – moguće 

financijske korekcije u predmetima sufinanciranim sredstvima EU 
• Odredbe o rokovima plaćanja – načinu izdavanja računa, potrebi 

sastavljanja izvješća uz račun (eRačun), na koga glasi račun ako odabrani 
ponuditelj ima podugovaratelje? 

• Zahtjevi za uvođenje podugovaratelja u fazi nakon potpisa ugovora – što i 
kako provjeravamo i dokumentiramo? 

• Zahtjevi za zamjenom stručnjaka u fazi nakon potpisa ugovora- što i kako 
provjeravamo i dokumentiramo? 
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12:15 – 13:00 Stanka  

13:00 – 14:30 
(90 minuta/2 
nastavna sata) 

Zakonske osnove za izmjene ugovora tijekom njegova trajanja 
 

• Moguće izmjene ugovora po ZJN 2016 – članci 315. do 321. 
• Što je potrebno napraviti u slučaju promjene ugovorenog iznosa? 
• Izmjene vremenskog trajanja ugovora 
• Izmjene ugovora uslijed nepredvidivih okolnosti 
• Aneksi ugovoru i obvezne obavijesti u EOJN 
• Raskid ugovora 
• Moguće izmjene po Zakonu o obveznim odnosima 
• Prikaz zahtjeva za izmjenom/povećanjem cijena ili produžetka rokova 

zbog pandemije COVID-19 
• Naplata jamstva (za  uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka) 

14:30 – 14:45 Stanka  

14:45 – 16:15 
(90 minuta/2 
nastavna sata) 

• Prikaz praktičnih primjera sklopljenih dodataka ugovora i objava obavijesti 
o izmjenama ugovora u EOJN RH. 

 

 
Predavač: Karmen Meić, ovlaštena trenerica u sustavu javne nabave  
 
Poveznice sa temama Programa usavršavanja: 
- Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima 
- Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja 

 

SRIJEDA, 6. 10. 2021. 

Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i 
usluge 

9:00 – 10:30 

(90 minuta/2 

nastavna sata) 

Istraživanje tržišta – definiranje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u 
Dokumentaciji o nabavi 
 

• Određivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti po čl. 259. ZJN 
2016 

• Kako odrediti minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti koji će 
nam osigurati kvalitetu u izvršenju ugovora 

• Važnost istraživanja tržišta i poznavanja predmeta nabave 

• Povezanost uvjeta i zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti sa 
predmetom nabave 

• Utvrđivanje minimuma zahtjeva koji su neophodni za odabir 
pouzdanog ponuditelja 

• Povezanost uvjeta i zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti s drugim 
uvjetima iz dokumentacije o nabavi 

• Primjeri dobre prakse iz provedenih postupaka javne nabave za 
radove/robe/usluge 
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10:30 – 10:45 
 

Stanka  

10:45 – 12:15 
(90 minuta/2 
nastavna sata) 

Prethodno sudjelovanje potencijalnih ponuditelja u pripremi postupka 
javne nabave 
 

• Prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka nabave i 
mjere koje je naručitelj obvezan poduzeti temeljem čl. 199. ZJN 2016 

• Osvrt na čl. 198. ZJN 2016 – komentari/zahtjevi za izmjenom uvjeta i 
zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti u fazi obveznog prethodnog 
savjetovanja 

• Može ili ponuditelj koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka 
biti isključen iz postupka i pod kojim uvjetima? 

• Povezivanje s čl.254. ZJN 2016 – ostali razlozi isključenja  

• Obveze naručitelja prije isključenja ponuditelja – obveza zvanja da 
pojašnjenje sa svrhom da se dokaže da sudjelovanje u pripremi 
postupka nabave ne može narušiti tržišno natjecanje 

12:15 – 13:00 Stanka  

13:00 – 14:30 
(90 minuta/2 
nastavna sata) 

Propisivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, ispunjavanje i pregled 
ESPD obrasca 
 

• Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se 
mogu koristiti za nabavu RADOVA 

• Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se 
mogu koristiti za nabavu ROBA 

• Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se 
mogu koristiti za nabavu USLUGA 

• Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u 
fazi predaje ponude – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, 
čl. 260. ZJN 2016  

14:30 – 14:45 Stanka  

14:45 – 16:15 
(90 minuta/2 
nastavna sata) 

• Prikaz praktičnih primjera propisivanja uvjeta tehničke i stručne 
sposobnosti iz dokumentacija provedenih postupaka javne nabave 
RADOVI/ROBE/USLUGE 

 

Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski, ovlaštena trenerica u sustavu javne nabave  
 
Poveznice sa temama Programa usavršavanja:  

• Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno 
sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja 

• Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima 

• Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima 

• Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti 

• Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi 
 


