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ŽIVOTOPISI PREDAVAČA 

Ivica Pranjić dipl. oec. u svom dosadašnjem radu stjecao je iskustva u pripremi dokumentacije o 

nabavi, objavama postupaka nabave, sudjelovanjem u pregledu i ocijeni ponuda kao ovlaštenik u 

postupcima nabave koje je provodio naručitelj Hrvatsko narodno kazalište (HNK), gdje je i zaposlen. 

Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave (Rb. 155 iz Registra trenera i 

stručnih osoba, temelj čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave. 

 

Dejan Pap univ.spec.oec. u svom dosadašnjem radu stjecao je iskustva u pripremi dokumentacije o 

nabavi, objavama postupaka nabave, sudjelovanjem u pregledu i ocijeni ponuda kao ovlaštenik u 

postupcima nabave, koje je provodio naručitelj Hrvatske vode, gdje je i zaposlen. Završio je 

specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i u Registru trenera i stručnih osoba vodi se 

pod Rb. 147., temelj čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 

65/2017.). 

 

Miroslav Matković, dipl.ing.građ., u svom dosadašnjem radu stjecao je iskustva u pripremi 

dokumentacije o nabavi, objavama postupaka nabave, sudjelovanjem u pregledu i ocjeni ponuda, izradi 

mišljenja na dokumentaciju o nabavi u smislu ex ante i provedbe ex post kontrole postupaka nabave. 

Pripremao je i izrađivao ponude u razdoblju zaposlenja kod ponuditelja. Danas razvija CHEMEX d.o.o. 

kao gospodarski subjekt za savjetovanje u području javne nabave. Završio je specijalistički program 

izobrazbe u području javne nabave i u Registru trenera i stručnih osoba vodi se pod Rb. 122., temelj čl. 

16.st.1.t.2 Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/2017.). 

 

Kristina Rihtar, dipl.iur.,univ.spec.pol., u svom dosadašnjem radu stjecala je iskustva u pripremi 

dokumentacije o nabavi, objavi postupaka javne nabave, sudjelovanju u pregledu i ocjeni ponuda kao 

ovlaštenik u postupcima javne nabave koje je provodio naručitelj Hrvatske vode i Hrvatske ceste d.o.o. 

(HC), gdje je i zaposlena. U dosadašnjem radu provodi postupke javne nabave koji se sufinanciraju iz 

EU fondova, te provedbi ex-ante i ex-post kontrola, u kojima je sudjelovala kako s pozicije 

Posredničkog tijela razine 2 (Hrvatske vode), tako i sa pozicije Korisnika. Završila je specijalistički 

program izobrazbe u području javne nabave i u Registru trenera i stručnih osoba vodi se pod Rb. 172., 

temelj čl. 16.st.1.t.2 Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/2017.). 

 

Sanja Jelačić, dipl.oec., univ.spec.oec; v.d. Voditeljice Posredničkog tijela – Samostane službe u svom 

dosadašnjem radu stjecala je iskustva u provedbi ex ante kontrola, ex post kontrola, pripremi, 

provođenju te reviziji provedenih postupaka javne nabave i pripremi poziva za prijavu projekata 

sufinanciranih iz EU u ulozi Posredničkog tijela 2/FZOEU, gdje je i zaposlena. Završila je specijalistički 

program izobrazbe u području javne nabave i u Registru trenera i stručnih osoba vodi se pod Rb. 73., 

temelj čl. 16.st.1.t.2 Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/2017.). 

 

Katarina Depope Radman, mag. iur., kao stručnjak za javnu nabavu aktivno sudjeluje u projektima 

tehničke pomoći strateškim i lokalnim projektima u RH i inozemstvu.  Trenutno pohađa Master 

program u Londonu na temu ''Public Procurement Regulation in the EU'' te je direktorica tvrtke Cibalae 

expert j.d.o.o., koja se  bavi poslovima savjetovanja u području javne nabave. Nacionalni je trener javne 

nabave (Rb. 37 iz Registra trenera i stručnih osoba, temelj čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području 

javne nabave (Nar. nov., br. 65/2017.). 

 



Antonija Ćurić, mag.iur. ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo te specijalist javne nabave sa 

višegodišnjim iskustvom na pripremi i provođenju postupaka javne nabave te ex post kontroli postupaka 

javne nabave, u smislu revizije postupaka javne nabave koje je provodila Agencije za reviziju sustava 

provedbe programa Europske unije (ARPA), gdje je i zaposlena.  Završila je specijalistički program 

izobrazbe u području javne nabave i u Registru trenera i stručnih osoba vodi se pod Rb. 34., temelj čl. 

16.st.1.t.2 Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/2017.). 

 

Rukelj Anđelko, dipl. iur.- ovlašteni trener u sustavu javne nabave, stručnjak za javnu nabavu. Rođen 

u Varaždinu, završio gimnaziju u Varaždinu te Pravni fakultet u Zagrebu. Posjeduje višegodišnje 

iskustvo u javnoj nabavi, koje je stekao i na strani naručitelja i na strani ponuditelja u realnom sektoru. 

Od listopada 2013. godine obavlja poslove zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu 

postupaka javne nabave. Održao niz predavanja na kojima tumači rješenja i praksu Državne komisije. 

Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave (Rb. 176 iz Registra trenera i 

stručnih osoba, temelj čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 

65/2017.)  

 

Mislav Kancir, mag.iur., u svom dosadašnjem radu stjecao je iskustva u pripremi dokumentacija o 

nabavi, u pregledu i ocijeni pristiglih ponuda, te pravno savjetovao naručitelje u razdoblju izvršenja 

ugovora u odnosu na Zakon o javnoj nabavi i izmjene ugovora u razdoblju njegova trajanja, a koje 

iskustvo je stekao u Odvjetničkom društvu Šunić i partneri j.t.d., gdje je i zaposlen. Završio je 

specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i u Registru trenera i stručnih osoba vodi se 

pod Rb. 84., temelj čl. 16.st.1.t.2 Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 

65/2017.). 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 


