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Javna nabava projektantskih usluga i stručnog/projektantskog
nadzora građenja financiranih sredstvima ESI fondova, te nepravilnosti
i financijske korekcije u korištenju EU fondova za financiranje projekata
Program redovitog usavršavanja
8 bodova
Mjesto održavanja
ZAGREB, Centar 2000, Radnička cesta 39, 4. kat
Vrijeme održavanja
26. veljače 2019.
RASPORED PREDAVANJA
NAZIV PROGRAMA

8:30 – 9:00

Registracija polaznika

9:00 – 12:00

Zakonska regulativa iz područja gradnje vezana uz projektantske usluge i stručni
nadzor građenja
•
•

(pauza za kavu
tijekom predavanja)

Što moramo uzeti u obzir kod pripreme i provedbe postupka javne nabave?
Značaj posebnih propisa kod određivanja predmeta nabave te kriterija za
odabir gospodarskog subjekta i ponude!?

Nabava idejnog rješenja/projekta (projektni natječaj), glavnog i izvedbenog projekta
•
•
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

Što moramo znati kod pripreme i provedbe projektnog natječaja?
Što nakon provedenog projektnog natječaja?

Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
Osvježenje i lagani obrok (ligh meal)
Nabava idejnog rješenja/projekta, glavnog i izvedbenog projekta (projektantskog
nadzora)
•
•
•
•

Kako odrediti i što je važno kod određivanja predmeta nabave?
Kako pripremiti i provesti postupak javne nabave?
Najčešći propusti naručitelja
Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Nepravilnosti i financijske korekcije
• ogledni primjeri nepravilnosti u korištenju EU fondova za projekte
Popis stručnih
Kotizacija

Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
izvoditi program
Davor Slivka (Osječko baranjska županija)

osoba koje će

1099 kn sveukupno
U kotizaciju je uključeno:
• Uvjerenje o redovitom usavršavanju u području javne nabave – 8 bodova
• Skripta sa prezentacijama predavača
• Radni pribor
• Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
• Besplatni parking
• Besplatno savjetovanje nakon seminara
Uplata i prijava:
APPA 365 d.o.o., OIB 37731280508, Marjanovićev prilaz 13, 10000 Zagreb
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR35 2484 0081 1350 76162
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

