
 

 
 

PROGRAM 
Zagreb 18.03.2022. 

Tema: Izazovi u izvršenju ugovora o javnoj nabavi u EU projektima, oslanjanje 
na sposobnost drugih gospodarskih subjekata i podugovaranje 

 

 
 

 
 
 

Predavanje - 
vrijeme 

Teme nastavnog programa 

 

 

09:00  -  10:30 

OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODUGOVARANJE - 
1.dio 
- Uvjeti oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata 
- Obveza sudjelovanja u izvršenju ugovora gospodarskih subjekata na čiju se sposobnost 

ponuditelj oslanja 
- Je li dopušteno naknadno oslanjanje na drugog gospodarskog subjekta kroz institut 

upotpunjavanja i pojašnjavanja ponude 
- Kako dokazati raspolaganje stručnjacima koji su zaposleni kod drugog poslodavca 
- Financijske korekcije u ex post kontroli  u izvršenju ugovora 

•  
• Primjeri iz prakse  

10:30 – 10:45 Stanka 

 

10:45 – 12:15 

OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODUGOVARANJE - 
2.dio 
-Oslanjanje na iskustvo gospodarskog subjekta 
-Mora li gospodarski subjekt na čije se iskustvo oslanja ponuditelj biti naveden u ugovoru kao 
podugovaratelj 
 -Izjava /sporazum o stavljanju resursa na raspolaganje 
-Može li se ponuditelj osloniti na drugog gospodarskog subjekta prilikom dokazivanja normi 
upravljanja okolišem i normi kvalitete 
 
Primjeri iz prakse 

12:15 – 13:00  Stanka 

 

13:00 – 14:30 

Izmjene Ugovora o javnoj nabavi – 1 dio 
–Izmjene ugovora o javnoj nabavi; predviđene izmjene u ugovoru po članku 315. ZJN, 
dopuštene izmjene po člancima 316. i 317. i 320. ZJN s primjerima korisnika 
-Nepredviđene okolnosti, poremećaji tržišta i njihov utjecaj na izmjene ugovora o javnoj nabavi 

-  Izmjene ugovora o javnoj nabavi i objava obavijesti  o izmjeni 

14:30 – 14:45 Stanka 

 

14:45 – 16:15 

Izmjene Ugovora o javnoj nabavi – 2 dio 
- Značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi, članak 321. ZJN, alati provjere značajnih izmjena 
ugovora i posljedice značajnih izmjena ugovora 
- Kako sklopiti izmjene ugovora kod ugovora financiranih iz EU projekata, procedure i primjeri 
korisnika  
- Izmjene ugovora o javnoj nabavi i utjecaj na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
– Prekršajne odredbe, pravna zaštita i praksa DKOM-a oko izmjena ugovora o javnoj nabavi 



 

 
 
 
 


