
                                                  
Poštovani, 

Tvrtka LURETI koja posjeduje ovlaštenje Ministarstva gospodarstva RH za izobrazbu u 
sustavu javne nabave, poziva Vas na seminar iz programa redovitog usavršavanja u 
sustavu javne nabave, koji za polaznike sa certifikatom nosi 8 bodova 

„Aktualne novine u javnoj nabavi: uvođenje EUR-a, primjena Uredbe Vijeća (EU) o 
mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira 

stanje u Ukrajini, primjena metodologije utvrđivanja razlike u cijeni kod ugovora o 
javnoj nabavi radova, izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi 

“ 

 

koji organiziramo 29. rujna 2022. godine, sa početkom u 9 sati u KARLOVCU, 
Konferencijska dvorana restorana KRISTAL, Ulica Matka Laginje 1 
 

Predavačica : Katarina Depope Radman vrsna stručnjakinja i jedna od ponajboljih 
predavačica u području javne nabave, ovlaštena trenerica u sustavu javne nabave, 
akreditirana provoditeljica projekta u dijelu pripreme, provedbe i ostvarenja postupka javne 
nabave. Kao i do sada kolegica Katarina će primijeniti puno praktičnih primjera iz svoga 
dugogodišnjeg iskustva. 
 
KOTIZACIJA 
Kotizacija: 
1.300,00 kn + PDV 25% = 1.625,00 kn,   
svaki slijedeći polaznik iz iste tvrtke/institucije popust 100,00 kn 
1.200,00 kn + PDV 25% = 1.500,00 kn 
Broj mjesta ograničen, mjesta se popunjavaju redoslijedom uplata i prijava. 
Dodatni popust za 3 i više polaznika iz iste tvrtke / institucije, 5% 
 
U cijeni uključen ručak, coffee break, poklon svakom polazniku, i materijali sa 
seminara u elektroničkom obliku. 
 
Prijave moguće do popune mjesta ili zaključno sa 26. rujan 2022 g. ON LINE PRIJAVNICA 
na stranicama tvrtke LURETI na www.lureti.hr  u kategoriji kalendar seminara,(klik na 
seminar) ukoliko niste u mogućnosti popuniti ON LINE Prijavnicu istu možete preuzeti na 
našim stranicama ili zatražite e-mailom ili pozivom te će Vam ista biti poslana. Popunjenu 
prijavnicu poslati na jedan od navedenih e-mail adresa     

Kontakt E-mail : luretijdoo@gmail.com  ili  info@lureti.hr  ili na mobitel 091 3500 655 

Kontakt osoba Tihomir Reiter        

Podaci za uplatu: 

LURETI d.o.o. 
J. J. Strossmayera 20 
31 208 Petrijevci 
OIB – 74111443692 
IBAN : HR 0323600001102677886    ZABA                 
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