PREDNAROČILO
mag. Matjaž Kovač

JAVNO NAROČANJE OD A DO Ž

Vodnik skozi postopek javnega naročanja
Avtor: mag. Matjaž Kovač
Leto izdaje: 2022
Založba: LEKSIAKOV d.o.o., založništvo
Vezava: e-knjiga
Štev. strani: 200
Cena: 30,00 €

Upravljanje z javnimi sredstvi za doseganje cilje in rezultatov na področju javnega naročanja postaja pomemben del javnega
financiranja. Naročniki vse bolj pravilno izvajajo postopke izbire ponudnikom, premalo pozornosti pa posvečajo ugotavljanju
gospodarnosti in smotrnosti predmeta javnega naročanja. Velikokrat je naročnikom cilj samo izvesti javno naročilo in ga
uvrstiti v finančni plan. V primeru, da so zagotovljena sredstva, je njihov namen ta sredstva v celoti porabiti, čeprav bi lahko
preko smotrnejše porabe nekaj teh sredstev tudi prihranili. Pri nerealno nizkih cenah pa naročnik na drugi strani postavlja
zahtevke za dodatna sredstva za dokončanje javnega naročila. Naročniki ugotavljajo, da so postopki prezahtevni,
nekonsistentni, rezultat pa je enak, kot če predpisov o javnem naročanju ne bi upoštevali. Postopki so res dolgotrajni in
zahtevni, vendar so usmerjeni v izbiro najugodnejšega ponudnika ter s tem gospodarni in smotrno porabo javnih sredstev.
To je interes vsakega gospodarja in zato zapletenost postopkovnih pravil ne bi smela prevladati nad smiselnostjo izvajanja
javnih naročil.
O AVTORJU
Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za gospodarsko pravo, pogodbeno pravo in davke ter zelo
ploden avtor na omenjenih področjih. Avtor je visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo
na Alma Mater Europaea – Evropski Center Maribor in pripravljavec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov.
Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka (Davčni inštitutu Maribor 2003),
strokovnega dela Prevozne pogodbe, (Uradni list RS d.o.o., 2007), priročnika Davki od A do Ž (Založniška hiša
Primath d.o.o., 2008), strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo (Planet GV d.o.o., 2009) in
strokovne monografije Finančne storitve (De Vesta Maribor, 2011) ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina
(De Vesta Maribor, 2011) in Zlatega pravila za uravnoteženost javnih financ (De Vesta Maribor, 2012).
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VSEBINA PRIROČNIKA
SISTEM JAVNEGA NAROČANJA V EVROPSKI UNIJI








Poenostavitev in večja prožnost postopkov
javnega naročanja
Odzivi na nove izzive na področju javnega
naročanja
Dostop do trga za mala in srednje velika
podjetja in novoustanovljena podjetja
Upravljanje in pošteni postopki oddaje javnih
naročil
Infrastrukturno področje
Javno naročanje na obrambnem in varnostnem
področju
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

PRAVNO VARSTVO
NAROČANJA








V

POSTOPKIH

JAVNEGA

Začetek postopka in aktivna legitimacija
Predrevizijski postopek
Pritožba kot pravno sredstvo
Revizijski postopek
Sodno varstvo
Stroški postopkov

REVIDIRANJE JAVNEGA NAROČANJA






Notranja in zunanja revizija
Notranja revizija javnih naročil
Načrtovanje notranje revizije javnih naročil
Program revizije
Izvedba NRJN

SISTEM JAVNEGA NAROČANJA V SLOVENIJI









Splošno o javnem naročanju v Republiki
Sloveniji
Načela javnega naročanja
Status naročnikov
Izjeme, ki niso predmet javnega naročanja
In house naročila
Ocenjena vrednost javnega naročila
Postopek oddaje javnega naročila do oddaje
ponudb
Postopek oddaje javnega naročila do uveljavitve
pravnih sredstev

UPRAVLJANJE
NAROČANJA









POGODB

V

SISTEMU

JAVNEGA

Sklenitev pogodbenega razmerja pri javnem
naročanju
Spremembe pogodbenega razmerja pri javnem
naročanju
Vnaprej določena sprememba
Dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga
Nepredvidene okoliščine
Zamenjava izvajalca
Nebistvene spremembe
Prenehanje pogodbenega razmerja pri javnem
naročanju

GRADBENA POGODBA V JAVNEM NAROČANJU










Gradbena zakonodaja
Splošno o gradbeni pogodbi
Predmet gradbene pogodbe
Obveznosti pogodbenih strank iz gradbene
pogodbe
Cena gradbeni del
Gradbena pogodba s posebnim določilom
Odgovornost za napake
Odgovornost izvajalca in projektanta za
solidnost gradbe
Pogodbe FIDIC v javnem naročanju

LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na področju
prava, ekonomije in davkov. Samostojno ali skupaj s partnerji že nekaj let uspešno prirejamo različne vrste
izobraževanj na temo gospodarskega, pogodbenega in delovnega prava, prava javnih naročil in javno
zasebnega partnerstva ter gradbenega prava. Prav tako sodelujemo na različnih mednarodnih posvetovanjih in
konferencah s področja prava in ekonomije. Z različnim založbami in institucijami sodelujemo pri izdajanju
člankov, publikacij in strokovnih monografij.
Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si
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NAROČILNICA
mag. Matjaž Kovač - JAVNO NAROČANJE OD A DO Ž
Naročnik (ime in priimek/podjetje):
__________________________________________________________________________________________
Ime in priimek izvrševalca naročila (v primeru, da naročate za podjetje):
__________________________________________________________________________________________
Naslov naročnika:
__________________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________
E- Pošta: _________________________________________
Davčna številka:__________________________________
PODATKI O NAROČENI KNJIGI
št. izvodov e-knjige:

______

Kraj in datum:

Podpis:
ŽIG:

Izpolnjeno naročilnico nam posredujte po elektronski pošti na naslov: lexiakov@gmail.com.
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