
 

Poštovani, 

Tvrtka LURETI koja posjeduje ovlaštenje Ministarstva gospodarstva za izobrazbu u sustavu javne 
nabave poziva Vas na  

                           SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE 

                                                                 u trajanju od 50 sati 

Program izobrazbe je preduvjet za pristupanje ispitu u Ministarstvu gospodarstva za stjecanje 
certifikata. 

Program će se održati u unajmljenom prostoru male dvorane HGK ŽK Osijek u trajanju od 5 dana 

26. 27. 28. rujan i 01. i 02. listopad 

Tvrtka Lureti u cijeni kotizacije osigurava: 

– Pisane i elektroničke materijale za program izobrazbe (komplet uvez novog zakona i pravilnika 
koje polaznici mogu koristiti na ispitu) 

– Kavu, čaj, osvježavajuće napitke, sendviče i sl. u svim pauzama tijekom svih dana predavanja 

– Zadnji dan predavanja osim navedenog i ručak uz dodjelu potvrda o završenoj izobrazbi 

– Blokove i olovke za pisanje 

– Poklon svakom polazniku 

– Izdaje potvrdu svim polaznicima koji prema pravilniku Ministarstva prisustvuju minimalno 
75% predavanja, sa kojom se polaznici mogu prijaviti ispitu u Ministarstvu gospodarstva za 
stjecanje certifikata, ispit je besplatan 

Predavači: 

– Katarina Depope Radman, vrsna stručnjakinja s područja javne nabave, ovlaštena trenerica u 
sustavu javne nabave, akreditirana provoditeljica projekta u dijelu pripreme, provedbe i 
ostvarenja postupka javne nabave. 

– Ostali naši angažirani predavači prema potrebi (pregled svih predavača na našim web 
stranicama 

Cijena: 

3.100,00 kn + PDV 25% = 3.875,00 kn 

Članice HGK imaju popust 5% 

Za 3 i više polaznika iz iste tvrtke/institucije dodatni popust, nakon prijave nazvati za ponudu. 

Broj mjesta ograničen, prijaviti se možete najkasnije do 21. rujna 2018. g. ili do popune mjesta. 

Slanjem prijavnice prihvaćate uvjete sudjelovanja (objavljeni na web stranicama ispod prijavnice) 

Te prijavnica služi kao narudžbenica. Tajnost Vaših podataka je zagarantirana. 

Ukoliko niste u mogućnosti iz nekog razloga poslati ON LINE prijavnicu istu možete preuzeti u objavi 

ili ju zatražite e- mailom. Kontakt e-mail : luretijdoo@gmail.com   ili  info@lureti.hr  

Mobitel : 091 3500 655  Kontakt osoba Tihomir Reiter 
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