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Stručne osobe koje izvode nastavni program  

– podaci iz životopisa 

 

 

NIKOLINA BAČURIN, dipl. oec., OIB: 15716093955, ovlašteni je trener iz javne nabave. Direktorica je i 

vlasnica tvrtke Public tenders d.o.o. Prethodno je radila kao voditeljica službe za javnu nabavu u 

Hrvatskoj lutriji d.o.o., te kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike. 

Ima položen državni stručni ispit s programom posebnog dijela iz područja javne nabave. Pohađala je 

radionicu Hrvatske gospodarske komore i Ureda za javnu nabavu javna nabava – edukacija o sustavu 

javne nabave i postupcima javne nabave, studijsko putovanje u Veliku Britaniju u organizaciji World 

Learninga, USAID-a Participian Training program (PTP) i Urban Instituta. Prethodno je radila kao 

voditeljica ustrojstvene jedinice za javnu nabavu u Gradu Velika Gorica i Centru za praćenje 

poslovanja energetskog sektora i investicija kao savjetnica za javnu nabavu. 

 

STANA DOLENAC, dipl. iur., OIB 24454127453, zaposlena u PJR Consulting d.o.o. Prethodno je radila 

u Hrvatskoj Pošti d.d., Uredu za javnu nabavu, zatim u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH kao 

pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, kao i u Ministarstvu gospodarstva, 

rada i poduzetništva, Upravi za sustav javne nabave kao viši stručni savjetnik. U prosincu 2007. 

završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 104 sata održan u 

Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, zatim završava program izobrazbe trening trenera 

"Suzbijanje korupcije – osnovni tečaj" i trening trenera specijalistički "Suzbijanje korupcije" u okviru 

programa izobrazbe Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika pri Ministarstvu 

uprave. Tijekom 2012. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and 

Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu EU IPA projekta, u 

cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. 

Također je tijekom 2011. završila trening Green Public Procurement Procedures” u organizaciji 

UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production (CP/RAC), kao i u okviru studijskog 

posjeta posjetila centralno tijelo za središnju nabavu Italije Consip u Rimu. Redovito se stručno 

usavršava kroz razne seminare i savjetovanja u kojima sudjeluje i kao predavač, i to na 

specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne 

nabave. 
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DARIA DUŽDEVIĆ, dipl. iur., OIB 22360828390, član je Državne komisije za kontrolu postupaka javne 

nabave. Uz položen državni stručni ispit i pravosudni ispit, pohađa poslijediplomski studij iz područja 

prava društava i trgovačkog prava. Horizon 2020, Green Public Procurement Procedures, javni 

menadžment i dobro upravljanje, proračunsko računovodstvo i financije, upravljanje ljudskim 

potencijalima, trening trenera – osnovni trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi, 

samo je dio programa njenog stručnog usavršavanja. Stalna suradnica TEB-a na specijalističkom 

programu izobrazbe, seminarima iz područja javne nabave, na kojima sudjeluje kao predavač i 

koautor brojnih knjiga i autor članaka iz područja javne nabave.  

 
LJUBICA ĐUKANOVIĆ, mag. iur., OIB 80142534647, zaposlena u TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. na 

radnom mjestu više savjetnice – urednice rubrike: Pravo, Javna nabava. Kontinuirano se bavi javnom 

nabavom. Za vrijeme rada u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje provodila je velike 

postupke javne nabave na strani naručitelja, kao i za vrijeme rada u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, 

dok je za vrijeme rada u Osiguranje Zagreb d.d. sudjelovala u postupcima javne nabave na strani 

ponuditelja. U Ministarstvu zdravlja bila je dio tima koji je u djelatnost zdravstva uveo objedinjenu 

javnu nabavu, a 2014. je kao predsjednica povjerenstva provela dotad najveći postupak javne nabave 

u zdravstvu (otvoreni postupak javne nabave radova za građenje, rekonstrukciju i dogradnju 

postojećih zgrada unutar kompleksa Opće bolnice Pula u vrijednosti od 351.969.889,59 kn s PDV-

om). Objavljeni su joj radovi iz područja javne nabave vezano uz primjenu Zakona o javnoj nabavi, 

odnosno podzakonskih akata. 

 
VEDRAN JELINOVIĆ, dipl. iur., OIB 46251025359, položen pravosudni ispit, viši savjetnik i urednik za 

područje prava i javne nabave u TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Do dolaska u TEB je kao odvjetnik 

stekao znanja i vještine u odvjetničkoj djelatnosti zastupanja stranaka u područjima građanskog, 

trgovačkog i radnog prava, što podrazumijeva vođenje parničnih, ovršnih i upravnih postupaka. Autor 

je brojnih stručnih radova iz područja javne nabave i stalni predavač na specijalističkom programu 

izobrazbe, seminarima te radionicama iz područja javne nabave. 

 
DARKO JOSIPOVIĆ, univ.spec.oec., mag. ing. traff., OIB 08431645175, završen jednogodišnji 

diplomatski studij Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Iskustvo iz područja javne nabave 

stjecao je u Hrvatskoj pošti na mjestu Izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu, u Državnom uredu 

za trgovinsku politiku na mjestu glavnog tajnika, u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike 

Hrvatske na mjestu pomoćnika predstojnika Ureda i načelnika Odjela za analizu i kontrolu središnje 

javne nabave te načelnika Odjela za planiranje i upravljanje nabavnim kategorijama, kao i u 

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na mjestu voditelja odsjeka za pripremu javne nabave.  Ima 

završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, program izobrazbe „Trening 
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trenera“ i program izobrazbe „Suzbijanje korupcije“ - osnovni i napredni tečaj. Tijekom 2012. godine 

pohađao je program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“, u sklopu 

EU IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o 

javnoj nabavi. Uz praktičnu provedbu postupaka javne nabave, sudjeluje kao autor članaka i predavač 

na redovitim usavršavanjima i specijalističkim programima izobrazbe u području javne nabave. 

 

DAMIR KLEMENČIĆ, dipl. iur., OIB 65527226224, uz važeći certifikat iz područja javne nabave ima 

završen specijalistički program za trenera u području javne nabave. Rukovoditelj je stručnih službi u 

Institutu za razvoj i međunarodne odnose. Ranije je bio zaposlen kao načelnik odjela za opće i pravne 

poslove te ljudske potencijale u Pravosudnoj akademiji gdje je između ostalog koordinirao aktivnosti 

s ostalim organizacijskim jedinicama koje se tiču pravnih pitanja i javne nabave. Javnom nabavom 

operativno se bavi od 1997. godine. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe i 

redovitim usavršavanjima u području javne nabave. 

 

KLAUDIJA KRALJ, dipl. oec., OIB 08581302411, savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju 

javnu nabavu gdje obavlja poslove upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada Ureda. U 

području javne nabave je od 2007. godine i posjeduje certifikat u području javne nabave kao i 

položen državni stručni ispit. Sudjeluje na stručnim savjetovanjima, konferencijama, seminarima i 

radionicama vezanih iz područja javne nabave te je također redoviti predavač na različitim 

programima izobrazbe iz područja javne nabave. Koautor je stručnih članaka u publikacijama vezano 

uz sustav javne nabave. 

 

TATJANA KREČ, mag. oec, OIB 18415282288 diplomirala na temu Javna nabava – primjena u praksi, 

veliko radno iskustvo u području javne nabave stekla je radnim odnosom u Slobodnoj zoni Varaždin u 

Državnom uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH, Klinici za dječje bolesti u Zagrebu i Općoj bolnici 

Varaždin. Uz važeći certifikat iz područja javne nabave, sudionica je više stručnih seminara iz područja 

javne nabave i specijaliziranog programa za trenere u sustavu javne nabave; 2012. godine završila je 

petotjedni program u sklopu EU IPA projekta program "Training in Public Procurement in the 

Western Balkans and Turkey“. 2016 završila je program za menadžere u zdravstvu pri Poslovnom 

učilištu Experta. Stalna je suradnica TEB-ovih programa izobrazbe i redovitih usavršavanja u području 

javne nabave. Polaznica je radionice Hrvatske udruge za odnose s javnošću u Zagrebu vezano uz 

retoriku i komuniciranje, što također doprinosi njenim vještinama u prenošenju znanja i izvanrednim 

ocjenama od strane sudionika specijalističkog programa izobrazbe. Autorica je nekoliko stručnih 

članaka iz područja javne nabave. 

.  
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IVICA PRANJIĆ, dipl. oec., OIB: 08040198672, zaposlen u Apis IT d.o.o. Uz više specijaliziranih 

programa osposobljavanja, 2009. je položio osposobljavanje za trenera javne nabave u organizaciji 

Uprave za javnu nabavu pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, 

nakon čega je održao veliki broj predavanja na programima izobrazbe i redovitim usavršavanjima iz 

područja javne nabave. Sudjelovao je u IPA 2009. višekorisničkom projektu „Training in Public 

Procurement in the Western Balkans and Turkey“ u organizaciji ITC-ILO International Training Centre. 

Bogato radno iskustvo u području javne nabave stjecao je kao voditelj Ureda za javnu nabavu u Apis 

IT d.o.o. i kao direktor Službe za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o. jednog od najvećih naručitelja – 

obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi u RH, koji svake godine provede više od 5.000 postupaka 

javne nabave. 

 

MARIJANA ŠPERANDA, dipl. oec., OIB 71674180418 radi kao voditeljica Službe javne nabave u 

Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon višegodišnjeg iskustva rada u 

Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Posjeduje iskustvo rada na poslovima 

vezanim uz EU projekte (kao Project manager i Deputy SPO) dok je svakodnevno angažirana na 

pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga u okviru javne nabave. U području javne nabave je od 2005. 

godine, višegodišnja je članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat 

u području javne nabave te je i ovlašteni trener u javnoj nabavi. Intenzivno je radila na razvoju 

elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kao dodatno 

usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Redovito sudjeluje na stručnim događanjima i 

konferencijama, kao sudionik ili predavač te je također redoviti predavač na različitim programima 

izobrazbe iz područja javne nabave. Autorica je ili koautorica više stručnih članaka iz predmetnog 

područja. 

 

ZORAN TURUK, dipl. oec., OIB 97323313342 od 2012. načelnik Sektora za javnu nabavu, informatiku, 

komunikacije i informacijsku sigurnost u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Ranije je 

radio u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH, na poslovima pomoćnika predstojnika za 

planiranje i upravljanje nabavnim kategorijama. Između ostalih programa osposobljavanja, završio je 

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, Tečaj za internog auditora prema normi 

ISO 9001 (CRS, Split), Tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA, Zagreb), Tečaj 

Upravljanje projektnim ciklusom – početna razina (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje 

programa i projekata EU), Program izobrazbe za rukovodeće državne službenike (Državna škola za 

javnu upravu). Sudjelovao je kao predavač na seminarima i autor je više stručnih radova iz područja 

javne nabave. 

 


