


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 080-02/17-02/211
Urbroj: 5030115/1-17-02

Zagreb, 29. lipnja 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Državne komisije za kontrolu
postupaka javne nabave

b) Prijedlog odluke o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu 
postupaka javne nabave

Odredbom članka 8. stavka 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 
javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13 i 74/14), utvrđeno je da predsjednika, zamjenike 
predsjednika i ostale članove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave imenuje 
Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

U smislu odredbe članka 8. stavka 3. citiranog Zakona, član Državne komisije za 
kontrolu postupaka javne nabave imenuje se na razdoblje od pet godina, s mogućnošću još jednog 
imenovanja.

Kako dosadašnjoj članici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 
ističe mandat od pet godina, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. lipnja 2017. 
godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju članice Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave, radi isteka mandata.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je utvrdila Prijedlog odluke o 
imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Navedeni prijedlozi odluka s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u
prilogu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i 
njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. se. Martinu Dalić, potpredsjednicu Vlade Republike 
Hrvatske i ministricu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Marija Antonića i Natašu Mikuš Žigman, 
državne tajnike u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, te Zvonimira Novaka, mr. se. 
Ivanu Soić, Natašu Kulakowski Kramarić, Damira Juzbašića i Anu Mandac, pomoćnike ministrice 
gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Prilog: svezak

PREDSJEDNIK

mr. se. Andrej Plenković



PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni 
tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 8. stavka 1. Zakona o Državnoj 
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13 i 74/14), Hrvatski 
sabor donosi

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE
DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Razrješuje se DARIA DUŽDEVIĆ 
postupaka javne nabave, radi isteka mandata.

dužnosti članice Državne komisije za kontrolu

Klasa: 
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK 
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



PRIJEDLOG

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni 
tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 8. stavka 1. Zakona o Državnoj 
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13 i 74/14), Hrvatski 
sabor donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANICE
DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Imenuje se DARIA DUŽDEVIĆ članicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne
nabave.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK 
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



DARIA DUŽDEVIĆ 
Zagrebačka avenija 5 
Zagreb

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, 
PODUZETNIŠTVA I OBRTA 

GLAVNO TAJNIŠTVO 
Sektor za pravne poslove, ljudske 

potencijale i uredsko poslovanje

Poštovani,

u privitku dostavljam životopis, presliku domovnice, presliku diplome o završenom pravnom 
fakultetu, potvrdu o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju te izjavu da ne postoje zapreke 
iz članka 10. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

S poštovanjem,

/*

yDaria Duždević

U Zagrebu, 13. lipnja 2017.



ŽIVOTOPIS

Ime i prezime 
Datum i mjesto rođenja 
Adresa 
Telefon 
E-mail

   
   

   
    

Daria Duždević, dipl.iur
28. srpnja 1975., Dubrovnik

Obrazovanje i stručno
usavršavanje

2017.
2014.
2012.

2011.
2010.
2009.
2008.
2008.
2007.

-2006.

2004.
2003.
2001.

Radno iskustvo:
-13.7.2012.

12.7.2012. - 21.9.2009.

20.9.2009. - 7.2.2008.

6.2.2008. - 6.6.2005.

5.6.2005.- 18.12.2001.

Nastavno i stručno 
iskustvo:

Menadžment u javnoj upravi
Advanced Training on Remedies in Public Procurement 
European Public Procurement, Public-Private Partnerships 
(PPP) and Concessions, EIPA 
Horizon 2020, Green Public Procurement Procedures 
izrada strateških planova za razdoblje od 2011.-2013. 
javni menadžment i dobro upravljanje 
proračunsko računovodstvo i financije 
upravljanje ljudskim potencijalima
trening trenera - osnovni trening za stjecanje kvalifikacije 
trenera u državnoj službi
poslijediplomski studij iz područja prava društava i
trgovačkog prava
pravosudni ispit
državni stručni ispit
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 
članica
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 
Stručna služba, stručna savjetnica.
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i 
projekata EU, tajnica agencije, voditeljica Odjela za opće i 
pravne poslove
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 
Stručna služba, savjetnica
Ministarstvo financija RH, Tajništvo Ministarstva, Odjel za 
kadrovske poslove, samostalni upravni referent

2011.-2017. 
akad.god. 2011/2012. 
akad.god. 2010./2011. 
akad.god. 2009./2010.

akad.god. 2008./2009.

akad.god. 2007 /2008. 
akad.god. 2006./2007.

akad.god. 2005./2006.

• specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
• asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, za 

polje pravo, na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišni studijski 
centar za stručne studije u Zagrebu, predmet: Javna 
nabava i Trgovačko pravo.

• stručni suradnik na Sveučilištu u Splitu, Podružnica - 
Sveučilišni studijski centar za stručne studije u Zagrebu, 
predmet: Javna nabava i Trgovačko pravo

• stručni suradnik li na Sveučilištu u Splitu, Odjel za stručne 
studije u Zagrebu, studij Ekonomije, smjer računovodstvo i 
financije, predmet: Pravni okvir poduzetništva

• stručni suradnik U na Sveučilištu u Splitu, Odjel za stručne 
studije u Zagrebu, studij Ekonomije, smjer računovodstvo i 
financije, predmet: Pravni okvir poduzetništva, Trgovačko 
pravo i Poslovno pravo
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