
 

 
 

 Potpora za poboljšanje u administraciji i upravljanju   Zajednička inicijativa OECD-a i Europske 
unije, pretežno financirana od strane EU  

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Stajališta iznesena u ovom dokumentu ni na koji način ne 
odražavaju službeno mišljenje Europske unije, a kao takvi ne odražavaju nužno ni stavove OECD-a niti zemalja članica EU ili zemalja 
korisnica koje sudjeluju u Programu SIGMA-e. 
  Ovaj dokument i bilo koja karta koju on sadržava ne definiraju status ili suverenost nad bilo kojim teritorijem, niti međunarodna 
razgraničenja kao ni ime bilo kojeg teritorija, grada ili područja.  

 

 
SEMINAR 

 
22. svibnja  2013. 

 
Zagreb, hotel Esplanade 

 

 
Razmjena iskustava u izradi revidiranih odluka između Državne komisije 

i stručnjaka za reviziju iz Slovenije  
 
 

 
Namjena  :  
 
Niz od tri seminara u prvoj polovici 2013. omogućava Državnoj komisiji program podrške s ciljem da se ista 
pripremi za nove izazove u okviru skorog hrvatskog ulaska u EU.  Svrha je ovih seminara da Državnoj komisiji 
pruže priliku da podijeli svoja iskustva sa stručnjacima za nabavu iz drugih država članica Europske unije. 
 
U prvom seminaru u siječnju 2013. posebna pažnja posvećena je analizi metoda rada institucija za reviziju 
kao i strukturi te sadržaju odabranih predmeta nabave Slovenije i Austrije u usporedbi s hrvatskim 
predmetima. 
 
U drugom seminaru, posebna pozornost posvećena je predmetima koji se tiču aktivne legitimacije i 
profesionalne pogreške.  
 
Treći će se seminar usredotočiti na probleme i slučajeve Europskog suda u smislu argumenata i referenci te 
na reviziju odabranih slučajeva iz područja javne nabave iz Slovenije kao i usporedbu istih s hrvatskim 
predmetima. 
 
 Na temelju slučajeva Europskog suda te nacionalnih predmeta odabranih od strane bivšeg zamjenika 
predsjednika  Revizijskog suda u Sloveniji, te stručnjaka za javnu nabavu iz Slovenije i uz proaktivno 
sudjelovanje hrvatskih stručnjaka središnja tema ovog seminara usmjerit će se na činjenicu da će Hrvatska 
uskoro pristupiti EU te na neka otvorena pitanja vezana za postupke javne nabave.   
 
Organizator: SIGMA i Državna komisija  
 
 Mjesto  :  Zagreb, hotel Esplanade 
 
Oblik seminara: 
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Središnji dio seminara usmjerit će se na dialog i raspravu na neformalnoj bazi, a na temelju prezentacija koje 
je pripremio tim stručnjaka iz SIGMA-e, dok ćemo se usredotočit i na prikaze primjera recentnih odluka 
Državne komisije. 
 
Sudionici: Članovi i zaposlenici Državne komisije. 
 
Vanjski stručnjaci SIGMA-e:  Tomaž VESEL  i Sašo Matas.   
 
SIGMA se pobrinula za simultani prijevod na hrvatski i engleski jezik kao i catering   
 

Program 

09.30 - 09.45  Registracija i dobrodošlica 
Gospođa Vlasta PAVLICEVIC  (čeka se potvrda dolaska) i Tomaž VESEL 

09.45 – 10:30 Izravan učinak EU direktiva i povezanih slučajeva s Europskog suda   
Tomaž VESEL 

10.30 – 11.00 Korištenje Europskog suda kao argumenta u revidiranim odlukama u postupcima 
javne nabave u Sloveniji  
 

 Tomaž VESEL, Sašo MATAS 

 
11.00 – 11.15 Pauza za kavu 

  

11.15 – 12.00 
 
 
 
12.00.- 12.45 
 
 
 
12:45 – 13:30 

Formalna manjkavost natječaja na temelju recentnih odluka Europskog suda i 
nacionalnog prava 
Gospodin Sašo Matas   

 
Iskustvo iz Hrvatske  
Gospođa Karmela DESKOVIC (očekuje se potvrda) 

 

Pauza za ručak 

 

13:30 – 15:00 
 
 
 
 
15:00 - 16.00 
 
 

Europsko pravo i nacionalne odluke iz zemalja članica EU vezano za evaluacijske 
kriterije 
te uvjete prikladnosti  

Tomaž VESEL, Sašo MATAS 

Termin  rezerviran za opću raspravu (npr. goruća pitanja u recentno revidiranim 
slučajevima) 

Svi se sudionici pozivaju na sudjelovanje 

16:00                             Zaključci 


	Zagreb, hotel Esplanade

