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RADNO ISKUSTVO od 1983. g.
IPK-Tvornica šećera i kandita Osijek
Panonija, Radna organizacija za domaći i međunarodni transport i špediciju
Zanatsko uslužni centar „Gornji grad”
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija, Osijek
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija, Osijek
Grad Osijek
Osječko-baranjska županija
PODRUČJE RADA:
1983.g. – 1991. g.
U ovom periodu radio sam na različitim poslovima komercijalista, referenta za međugradski i
međunarodni transport. Radio sam kao voditelj carinske zone i skladišta
na kompletnoj
organizacijskoj shemi i poslovanju carinske zone i skladišta.
1991. g. –1994. g.
Hrvatski sam branitelj iz Domovinskog rata. Odlikovan sam Redom Ante Starčevića, Spomenicom
Domovinske zahvalnosti i Spomenicom Domovinskog rata. Također sam radio kao policajac u PU
Osječko-baranjske županije.

1995. g. do danas :
- Uredu za obnovu i razvoj Osječko-baranjske županije
- Agenciji za razvoj Osječko-baranjske županije
- Gradu Osijeku
- Službi za javnu nabavu Osječko-baranjske županije
U navedenim sam tijelima radio kao stručni savjetnik za investicije, stručni savjetnik za investicije i
javnu nabavu, voditelj Pododsjeka za javnu nabavu, pomoćnik pročelnika za infrastrukturu, investicije
i javnu nabavu, referent za nepravilnosti u financijskom poslovanju, koordinator za razminiranje i
pročelnik Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije što sam i danas.
U periodu 2009. g. -2012. g. paralelno radim i kao savjetnik gradonačelnika za investicije i javnu
nabavu i predsjednik sam Odbora za javnu nabavu. U tom periodu, uz moj svakodnevni posao u
Osječko-baranjskoj županiji, osmislio sam i ustrojio, između ostalog, sustav javne nabave, jednostavne
nabave i središnje javne nabave te odredio niz nabavnih kategorija koje je Grad Osijek kao središnje
tijelo nabavljalo za svoje korisnike.
Uz pripremu i provođenje investicijskih projekata, suradnju s JLS , suradnju s ministarstvima,
suradnju s međunarodnim institucijama i dr. pripremio sam i proveo veliki broj postupaka javne
nabave među kojima je i značajan broj složenih postupaka kao što su izgradnje škola, nastavnošportskih dvorana, kuća, projekata za lučka pristaništa, nabava medicinske opreme (RTG uređaji...),
javne rasvjete, razminiranja, različitih studija, master planova, energetske učinkovitosti, plina, struje,
prijevoza, i niz drugih. U cilju daljnjeg jačanja sustava javne nabave, odnosno funkcije središnje
nabave, Služba za javnu nabavu Osječko-baranjske županije pripremi i provede u proračunskoj godini
u prosjeku sedam i više postupaka javne nabave kao središnje tijelo za svoje korisnike (toplinska
energija, povećanja energetske učinkovitosti, uredski materijal, obnovljivi izvori energije, pelete, plin,
lož ulje, električna energija, fiksna telefonija, sredstva za čišćenje i održavanje i dr.). U cilju bolje
dostupnosti informacija kao i veće transparentnosti izradio sam profil naručitelja, a pokrenuo sam i
osmislio izradu modula Nabava u sklopu web aplikacije Riznice čime se olakšalo provođenje
postupaka javne nabave i nabave, uspostavljena je kvalitetnija komunikacija između Službe i upravnih
tijela i službi Županije odnosno svih sudionika u procesu javne nabave i nabave, koristeći
standardizirane postupke i obrasce, što je u konačnici rezultiralo i lakšim praćenjem izvršavanja
ugovornih obveza.
Kao trener u sustavu javne nabave aktivno predajem u programima redovitog usavršavanja i
specijalističke izobrazbe. Do sada sam predavao za Sveučilište J.J. Strossmayer, Ekonomski fakultet iz
Osijeka, Lingua iz Osijeka, StudiuM učilište, Mentor iz Đakova, Centar cjeloživotnog učenja iz
Zagreba, Marker iz Požege i APPA iz Šibenika.
U predavanjima koja održavam, na prvom su mi mjestu primjeri iz prakse kojih, uz redovitu
prezentaciju, ima ponekad i dvadesetak, a također i potičem interaktivnost s polaznicima. Izuzetno mi
je drago što u velikom broju slučajeva ostajem u kontaktu s polaznicima seminara i redovito
komuniciramo po pitanju problematike javne nabave.
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