
 

 

 

 

 

 

 

Program praktičnog treninga: Provedba projekata financiranih iz ESI fondova! 

NOVO: JAVNA NABAVA I FINANCIJSKE KOREKCIJE 

(3P: Pregled – papirologija – praksa) 

 1. DAN – 4. srpnja 2018.g.  

09:30 – 10:00 
Uvod - upoznavanje s polaznicima, predstavljanje svrhe 

treninga i razjašnjavanje očekivanja 

 

10:00 – 11:00 

TEMA 1: Koje su obveze korisnika na početku provedbe 

projekta i nakon potpisivanja ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava? 

PREGLED:  

 Prikaz novih ugovora (opći i posebni uvjeti) 

 Obveze korisnika po potpisivanju ugovora 

 Obveze korisnika u provedbi 

 Obveze korisnika nakon završetka projekta 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:15 Pauza za kavu 

 

 

Uvjeti prihvatljivosti  

11:15 – 12:30 

PAPIROLOGIJA: 

 Prikaz svih dokumenata koji moraju biti pripremljeni na 
samom početku provedbe (plan nabave, početni plan 
zahtjeva za nadoknadu sredstava, zahtjev za plaćanje 
predujma, partnerski ugovor i drugi dokumenti) 
 

PRAKSA: 

 Priprema partnerskog ugovora na temelju zadanog 
projektnog prijedloga 

 Priprema plana nabave projekta na temelju zadanih 
proračuna iz EFRR-a i ESF-a 

 Priprema početnog plana zahtjeva za nadoknadu 
sredstava na praktičnom primjeru 

 Priprema zahtjeva za predujam na praktičnom primjeru 



 

 

12:30 – 13:00 

TEMA 2: Kako provesti javnu nabavu i ne izgubiti novac 
zbog financijske korekcije? 
PREGLED: 

 Prikaz novih pravila javne nabave 

 Obveze korisnika u pogledu provedbe postupaka javne 
nabave  

 Nepravilnosti u provedbi postupaka javne nabave 

 Financijske korekcije u provedbi projekata. 
 

13:00 – 14:00 Pauza za ručak 

 

14:00 – 16:30 

PAPIROLOGIJA: 

 Prikaz plana nabave 

 Prikaz dokumentacije za javnu nabavu (Zakon o javnoj 

nabavi NN 120/2016 i Posebna pravila nabave za 

neobveznije javne nabave) 

 Prikaz nepravilnosti i pripadajućih korekcija na praktičnim 

primjerima  

PRAKSA: 

 Izrada dokumentacije za jednostavnu nabavu na 

primjeru ESF projekta 

 Izrada dokumentacije za otvoreni postupak na temelju 

EFRR projekta 

 Simulacija postupka javne nabave u timovima 

 Vježba za izbjegavanje nepravilnosti u provedbi 

projekata na praktičnim primjerima 

 

˃ , 
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2. DAN – 5. srpnja 2018.g. 

9:30 – 11:00 

TEMA 3: Kako napisati izvještaj i što je s novčanim tokom 

projekta? 

PREGLED:  

 Objašnjenje novog institucionalnog okvira za 
izvještavanje 

 Prikaz pravila izvještavanja i obveza korisnika 

 Prikaz obveza tijela unutar sustava upravljanja i 
kontrole 

 Objašnjenje novčanog toka u projektu (predfinanciranje 
i sustavi plaćanja) 

 

 

 

 



 

 

11:00 – 11:15 Pauza za kavu 

 

 

Uvjeti prihvatljivosti  11:15 – 12:15 

PAPIROLOGIJA: 

 Prikaz obrasca zahtjeva za nadoknadu sredstava 

 Prikaz obrazaca za izvještavanje o indikatorima projekta 

 Prikaz obrasca završnog izvještaja u projektu 
 

PRAKSA: 

 Izrada zahtjeva za nadoknadu sredstava na primjeru 
projekta 

 Ispravci početnog plana za nadoknadu sredstava 

12:15 – 13:00 

TEMA 4: Kako provesti projekt prema planu i što ako 

trebam napraviti izmjenu? 

PREGLED: 

 Prikaz obveza koje se odnose na provedbu projektnih 

aktivnosti i postizanje ciljeva projekta 

 Nepravilnosti koje se odnose na nepostizanje ciljeva – 

kada, kako i zašto? 

 Izmjena ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

 Izmjene manjeg značaja 

 13:00 – 14:00 Pauza za ručak 

 

14:00 – 16:15 

PAPIROLOGIJA: 

 Prikaz plana provedbe projekta iz praktičnog primjera, 

 Prikaz dokumentacije potrebne za izradu izmjene 

ugovora 

 Prikaz dokumentacije za izradu izmjene manjeg značaja 

PRAKSA: 

 Izrada izmjene manjeg značaja u projektu (proračun i 

narativni dio) 

 Izrada izmjene ugovora tijekom provedbe projekta 

(proračun i narativni dio) 

 Izrada plana rada u projektu prema zadanom projektnom 

prijedlogu. 

16:15 – 16:30 Zaključak i evaluacija radionice 

 

 

 

 

 


