
 

 

 

ILBA Edukacija 
 

NAZIV EDUKACIJE Tehničke specifikacije i troškovnici, pregled i ocjena 

ponuda kroz kritične točke, izvršenje ugovora s 

izmjenama cijena na tržištu, statističko izvješće javne 

nabave i vježbe 
 

PREDAVAČI Marijana Šperanda, dipl.oec. 

 

DATUM ODRŽAVANJA 10.02.2023. 

 

MJESTO ODRŽAVANJA Ustanova – ILBA; Andrije Žaje 61, Zagreb 

 

OPIS EDUKACIJE Ako bi vas netko pitao: 

Koji dio u javnoj nabavi vam je najkompliciraniji ili najteži za odraditi? 

 

Sigurno bi vaš odgovor bio Pregled i ocjena ponuda, a posebno kad su 

u pitanju tehničke specifikacije i troškovnici. I u praksi je zaista tako. 

Pregled i ocjena ponuda predstavlja najsloženiji i možemo reći 

najriskantniji dio postupka javne nabave. Puno je ključnih točaka o 

kojima moramo razmišljati, ne smijemo zaboraviti neki važan korak, sve 

to jasno obrazložiti kako bismo spriječili buduće žalbe, itd.. 

 

Osim kompletne faze pregleda i ocjene ponuda, dosta glavobolje 

izaziva pregled i mogućnosti pojašnjenja ili upotpunjavanja u okviru 

tehničkih specifikacija i troškovnika. Svakako bi bilo dobro vidjeti kako 

si pomoći u tim dijelovima, što izaziva najviše problema u praksi i kako 

ih riješiti. A tu su i ostale kritične točke pregleda i ocjene ponuda gdje 

ne smijemo pogriješiti.  

 

Isto tako, u zadnje vrijeme se moramo izboriti i s izmjenama cijena na 

tržištu i sve to fino uobličiti sklapanjem dodatka ugovoru, ukoliko je 

moguće naravno. Izvršenje ugovora tako je postala faza koja više ne 

prolazi lagano i moramo joj pokloniti dužnu pažnju. 

 

Dakle, vrijeme je za jednu posve praktičnu edukaciju koja će odgovoriti 

na ove zahtjeve i dati odgovore na vaša pitanja. 

  



 

 

 

Raspored predavanja 
 

Vrijeme 
 

Sadržaj 

9:00 – 10:30 Tehničke specifikacije i troškovnici – problemi i rješenja 
o Opis predmeta nabave i tehničkih specifikacija; Izrada i provjera 

troškovnika; Najčešće pogreške kod izrade i pregleda 
troškovnika; Certifikati, norme i jednakovrijednost; Što zaključiti 
iz pravne prakse DKOM-a i VUS-a!; Vježbe – Tehničke 
specifikacije i troškovnik 

 
Predavači: Marijana Šperanda, dipl.oec. 
 

10:30 – 10:45 Pauza za kavu 
 

10:45 – 12:15 Pregled i ocjena ponuda kroz kritične točke 
o Koraci pregleda i ocjene ponuda; Pregled dijelova ponuda – 

ESPD, jamstva, izjave, troškovnici, tehničke specifikacije, katalozi; 
Što je moguće pojasniti a što ne / pregovaranje vs. Pojašnjavanje; 
Bodovanje i rangiranje ponuda; Tehničke poteškoće uz EOJN – 
kako riješiti problematiku i nedoumice; Donošenje odluka od 
strane naručitelja; Izrada zapisnika i odluka; Pregled značajnije 
pravne prakse 

 
Predavači: Marijana Šperanda, dipl.oec. 
 

12:15 – 13:00 Pauza za ručak 
 

13:00 – 14:30 Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora s naglaskom na izmjene cijena 
o Propisivanje pojedinih odredbi ugovora i njihovo značenje; 

Razlike između različitih vrsta ugovora s naglaskom na ugovore o 
građenju; Uključiti Posebne uzance o građenju ili ne; Izvršenje i 
izmjene ugovora (ZJN / ZOO); Analiza problematike povećanja 
cijena na tržištu; Načini izmjene ugovora s naglaskom na izmjene 
cijena 
 

Predavači: Marijana Šperanda, dipl.oec. 
 

14:30 – 14:45 Pauza za kavu 
 

14:45 – 16:15 Statističko izvješće javne nabave te praktični rad s vježbama u okviru 
konkretnih situacija  

o Obveze naručitelja i način izrade Statističkog izvješća javne 
nabave; Vježbe i praktični rad sa stvarnim situacijama/ 
slučajevima iz prakse 

 
Predavači: Marijana Šperanda, dipl.oec. 


