
 

 

 

ILBA Edukacija 
 

NAZIV EDUKACIJE Aktualnosti u sustavu javne nabave i najnovija praksa 

DKOM-A 
 

PREDAVAČI Danijela Antolković, mag.iur.; Zvonimir Jukić, mag.iur. 

 

DATUM ODRŽAVANJA 28.04.2023. 

 

MJESTO ODRŽAVANJA Ustanova – ILBA; Andrije Žaje 61, Zagreb 

 

OPIS EDUKACIJE U okviru navedene edukacije predavači Danijela Antolković i Zvonimir 

Jukić, članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, 

uvodno će upoznati polaznike sa novinama u području javne nabave i 

utjecaju izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi na pravnu zaštitu ali 

i na sustav javne nabave općenito. 

Polaznici će se upoznati sa najnovijom praksom DKOM-a i VUS-a s 

naglaskom na određene radnje u postupku odnosno institute kod kojih 

je praksa pokazala koje su najčešće pogreške naručitelja u fazi izrade 

dokumentacije o nabavi i u fazi pregleda i ocjene ponuda. 

 

Kroz praktične primjere ukazati će se kako odrediti tehničke 

specifikacije bez da se pogoduje određenom gospodarskom subjektu, 

koje su pogreške u određivanju uvjeta sposobnosti i u određivanju 

kriterija za odabir ponude. Prikazat će kako postupati prilikom 

nejasnoća u ponudama, koja su prava i obaveze kako li naručitelja tako 

i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda. 

 

Česti propusti prilikom pregleda i ocjene ponuda odnose se i na 

propuste prilikom provjere razloga isključenja i uvjeta sposobnosti zbog 

čega će se dati poseban osvrt i na navedenu tematiku. Kako bi se 

izbjegle pogreške u postupanju prilikom donošenja odluka u postupku 

javne nabave, bilo odluke o odabiru ili poništenju, prikazat će se najbolji 

primjeri iz prakse. 

 

Seminar je namijenjen kako naručiteljima tako i ponuditeljima. 

 

 

  



 

 

 

Raspored predavanja 
 

Vrijeme 
 

Sadržaj 

9:00 – 10:30 Aktualnosti u sustavu javne nabave i praksa DKOM-a vezano za 
dokumentaciju o nabavi 

o Aktualnosti u sustavu javne nabave – utjecaj izmjena i dopuna 
ZJN na pravnu zaštitu i na sustav javne nabave općenito; Praksa 
DKOM-a vezano za dokumentaciju o nabavu - u određivanju 
tehničkih specifikacija, pogodovanje i pravila dokazivanja u 
žalbenom postupku; (praktični primjeri kroz praksu DKOM-a i 
VUS-a) 
 

Predavači: Danijela Antolković, mag.iur. 
 

10:30 – 10:45 Pauza za kavu 
 

10:45 – 12:15 Praksa DKOM-a vezano za dokumentaciju o nabavi 
o U određivanju uvjeta sposobnosti, postupanje DKOM-a po 

službenoj dužnosti; U određivanju kriterija za odabir ponude, loši 
primjeri iz prakse te preporuke; (praktični primjeri kroz praksu 
DKOM-a i VUS-a) 
 

Predavači: Danijela Antolković, mag.iur. 
 

12:15 – 13:00 Pauza za ručak 
 

13:00 – 14:30 Praksa DKOM-a vezano za postupak pregleda i ocjene ponuda 
o Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda prema članku 293. ZJN, te 

primjena članka 263.ZJN; (praktični primjeri kroz praksu DKOM-a 
i VUS-a) 

 
Predavači: Zvonimir Jukić, mag.iur. 
 

14:30 – 14:45 Pauza za kavu 
 

14:45 – 16:15 Praksa DKOM-a vezano za postupak pregleda i ocjene ponuda 
o Propusti prilikom provjere razloga isključenja i uvjeta 

sposobnosti, samokorigiranje i postupanje sukladno načelu 
proporcionalnosti; Donošenje odluka u postupku javne nabave 
(odabir/poništenje); (praktični primjeri kroz praksu DKOM-a i 
VUS-a) 

 
Predavači: Zvonimir Jukić, mag.iur. 
 

 


