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OSOBNE INFORMACIJE Zoran Pičuljan 

Pantovčak 251, 10000 Zagreb (Hrvatska) 

098404807    

zoran.piculjan5@gmail.com 

Datum rođenja 14. studenog 1959. | Državljanstvo hrvatsko 

ZVANJE Doktor pravnih znanosti

OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE

2012 doktor pravnih znanosti
Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska) 

2005 magistar znanosti
Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska) 

1983 diplomirani pravnik
Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska) 

1997. položen savjetnički (diplomatski) ispit

1996. položen pravosudni ispit

1985. položen državni stručni ispit
 

RADNO ISKUSTVO

2018–danas Povjerenik za informiranje
Povjerenik za informiranje, Zagreb (Hrvatska) 

2017–2018 Veleučilišni nastavnik i naslovni (honorarni) sveučilišni docent
Veleučilišta Baltazar Zaprešić, Zaprešić (Hrvatska) 

2016–2018 Voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija „Menadžment javnog sektora“
Veleučilištu Baltazar Zaprešić, Zaprešić (Hrvatska) 

2012–2016 Zamjenik ministra uprave
Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, Zagreb (Hrvatska) 

2008–2011 Državni tajnik
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Zagreb (Hrvatska) 

2005–2008 Zamjenik državnog tajnika za upravu
Središnji državni ured za upravu, Zagreb (Hrvatska) 
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2003–2005 Veleposlanik u Ministarstvu i načelnik Odjela za diplomatsko školovanje
Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Zagreb 
(Hrvatska) 

1998–2002 Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Češkoj, Prag (Češka) 

1994–1998 Tajnik Ministarstva vanjskih poslova i veleposlanik u Ministarstvu
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Zagreb (Hrvatska) 

1993–1994 Pomoćnik ministra vanjskih poslova za konzularna pitanja, međunarodno pravo i 
hrvatsko iseljeništvo
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Zagreb (Hrvatska) 

1992–1993 Savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb (Hrvatska) 

1991–1992 Šef odsjeka pravnih poslova u Ministarstvu školstva i kulture
Ministarstvo školstva i kulture, Zagreb (Hrvatska) 

1984–1991 Stručni suradnik i stručni savjetnik za pravna pitanja visokog obrazovanja i 
znanosti
Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku te Ministarstvo znanosti, tehnologije
i informatike, Zagreb (Hrvatska) 

1983–1984 Sudski pripravnik
Općinski sud u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska) 

Stručna i nastavna aktivnost
▪ 2018. predavač na predmetu „Diplomacija“ na doktorskom studiju Međunarodnih odnosa 

Sveučilišta Libertas Zagreb

▪ 2016. –  2018. predavač predmeta „Europski upravni prostor i upravno pravo“ i „Javne politike i 
pravna regulacija“ Veleučilišta Baltazar, Zaprešić 

▪ 2014. – 2017. predavač predmeta „Službeničko pravo“ na upravnom studiju Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

▪ 2014. – 2018. predavač predmeta „Upravno pravo“ i „Organizacija i funkcioniranje javne uprave“ 
(od 2016.) na stručnom studiju „Menadžment uredskog poslovanja „ Veleučilišta Baltazar, Zaprešić

▪ 2013. – 2019. predavač predmeta „Diplomacija Republike Hrvatske“i „Diplomatsko i konzularno 
pravo“ (od 2014.) na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije u Zagrebu

▪ 2010. – 2018. član Izdavačkog savjeta časopisa „Hrvatska pravna revija“ 

▪ 2007. sudionik, završni moderator (od 2012. i član Organizacijskog odbora)  Hrvatsko- francuskih 
upravno pravnih dana u Splitu

▪ 2008. – 2011. član Upravnog vijeća Društvenog veleučilišta u Zagrebu 

▪ 2006. – 2010. pomoćnik glavnog i odgovornog urednika znanstveno-stručnog časopisa „Hrvatska i
komparativna javna uprava“(član uredništva od 1998. do danas)

▪ 2005. – 2007.  predavač - suradnik na predmetu „Međunarodni odnosi i diplomacija“ na 
postdiplomskom specijalističkom studiju „Regionalna suradnja i integriranje u EU“ Sveučilištu 
Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
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▪ 2004. – 2008. glavni tajnik Instituta za javnu upravu (član Tajništva od 1998.)

▪ 2003. – 2016. predavač predmeta „Konzularno pravo“ na Upravnom studiju Pravnog Fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

▪ 1997. - stalni predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih 
poslova  u područjima diplomatskog i konzularnog prava te pravnog uređenja diplomatske službe i 
državne uprave

▪ 1991. predavač o primjeni pravnih propisa u područjima obrazovanja, diplomatske službe, državne 
uprave, službeničkih odnosa, upravnog postupka i upravnog spora na brojnim stručnim i 
znanstvenim savjetovanjima

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik hrvatski

Strani jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE

Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija

engleski C1 C2 C1 C2 C2

češki C1 C1 C1 B2 B2

talijanski B2 B2 B2 B2 B2

Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike 

Vozačka dozvola B

DODATNE INFORMACIJE

Članstva Članstva u pravnim udrugama i zakladama

Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić (predsjednik Zakladne uprave u trećem mandatu)
Institut za javnu upravu  
Akademija pravnih znanosti

 

Članstva u drugim udrugama

Matica Hrvatska 
Hrvatski diplomatski klub
 

Izdanja Knjige, članci, izlaganja i projekti u području prava 

Knjige:  

 

▪ Priručnik za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova ( urednik dijela „Pravno uređenje sustava 
obrazovanja“, autor članka „Pravni propisi i opći akti tijela u sustavu obrazovanja“ te suautor tri 
članka), Znamen, Zagreb, 1993.

▪ Komentar Zakona o visokim učilištima i Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (rad u 
suautorstvu ), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1998. 

▪ Diplomacija kao državna služba, Društveno veleučilište Zagreb, 2007 

▪ Službeničko pravo – zbirka propisa (rad u suautorstvu), Novi Informator, Zagreb , 2008.

▪ Služba vanjskih poslova – institucije, ljudi i sustav (radni naslov) – u pripremi za tisak u 2020. 

 

Stručni i znanstveni članci- izbor:  

 

▪ Zakon o srednjem školstvu – novi sustavni propis u području školstva, Informator br. 3977/78, 
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Zagreb, 1992. 

▪ Legislativno uređenje sustava srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, (pregledni članak), Život i 
škola, Zavod za školstvo Ministarstva prosvjete, kulture i športa, Zagreb, 1992.

▪ Ustrojstvo i organi ustanove, Zbornik radova sa savjetovanja: Zakon o ustanovama, Pravni fakultet 
u Zagrebu i Organizator, Zagreb, 1993.

▪ Zakon o visokim učilištima, Informator br. 4145; 4152 – 4155, Zagreb, 1993. i 1994.

▪ Primjena članka 101. Zakona o visokim učilištima (rad u suautorstvu) Informator br. 4192/93, 
Zagreb, 1994.

▪ Prikaz Zakona o vanjskim poslovima (rad u suautorstvu), Informator br. 4440, Zagreb, 1996.

▪ Institucionalni razvoj diplomatske službe Republike Hrvatske, Zbornik Diplomatske akademije, br.1,
god. 4./1999, Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova, Zagreb, 1999.

▪ Razvoj i neka otvorena pitanja hrvatske službe vanjskih poslova (prethodno znanstveno 
priopćenje), Hrvatska javna uprava, br.3,god. 1./1999, Institut za javnu upravu i Organizator, 
Zagreb, 1999. 

▪ Novo službeničko zakonodavstvo, Zbornik radova sa savjetovanja: Radni i službenički odnosi, Novi
informator, Zagreb , 2005.

▪ O temeljnim rješenjima novog Zakona o državnim službenicima, Radno pravo, br.10/05, Rosip, 
Zagreb, 2005.

▪ Pravni instituti novog službeničkog zakonodavstva, (rad u suautorstvu), Zbornik radova sa 
savjetovanja: Aktualna pitanja ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa, Inženjerski biro, 
Zagreb, 2006.

▪ Otvorena pitanja i moguća poboljšanja službeničkog zakonodavstva, Zbornik radova sa 
savjetovanja: Zbornik radova sa savjetovanja: Upravno pravo- aktualnosti upravnog sudovanja i 
upravne prakse, Inženjerski biro, Zagreb, 2007. 

▪ Službeničko zakonodavstvo državnih i lokalnih (regionalnih) službenika – sličnosti i razlike, Zbornik 
radova sa savjetovanja: Upravno pravo- aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse, 
Inženjerski biro, Zagreb, 2008. 

▪ Državna uprava, upravno pravo i upravni postupak – Odvjetnik br. 3-4/2008, Zagreb, 2008

▪ Povezanost oblika diplomatskog djelovanja s organiziranjem diplomacije kao upravnog resora, 
Država i uprava (Zbornik radova), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2008

▪ Novo hrvatsko opće upravnopostupovno pravo (izvorni znanstveni članak) (rad u suautorstvu), 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci sa znanstvenog savjetovanja: Vlasništvo, obveze, 
postupak, vol.30, br.1/09,Rijeka, 2009

▪ Novi upravni postupak i upravni spor – oblikovanje propisa, kontinuitet i diskontinuitet pravne 
regulacije, Zbornik radova sa savjetovanja: Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse, 
Inženjerski biro, Zagreb, 2009. 

▪ Primjena i evolucija upravnog spora pune jurisdikcije (pregledni znanstveni rad) (rad u 
suautorstvu), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.47-broj 1, Split, 2010.

▪ Povezanost zakonodavne , upravne i sudske prakse – odabrani primjeri upravnog  

▪ prava (izvorni znanstveni rad) – Hrvatska pravna revija br. 3/13. Zagreb, 2013.

▪ Nastanak i temeljni instituti novog Zakona o upravnim sporovima – rad u suautorstvu (pregledni 
znanstveni rad) – , Pravni fakultet u Zagrebu,Zagreb, 2014.

▪ Pravno uređenje statusa državnih, regionalnih i lokalnih službenika – između tradicije i 
modernizacije (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, Pag, 2014.

▪ Pristup informacijama tijela javne vlasti: suvremeno pravo i njegova regulacija, (izvorni znanstveni 
članak) Zbornik radova sa savjetovanja Pravnog fakulteta u Splitu „Pravo na pristup informacijama i
zaštita osobnih podataka“ Split, 2016.

▪ O provedbi, primjeni i promjeni upravnog i službeničkog zakonodavstva (pregledni znanstveni 
članak), Hrvatska pravna revija br. 2/16, Zagreb, 2016.

▪ Srednjoeuropski tranzicijski model pravnog uređenja zaklada: iskustva za hrvatski zakladni sustav 
(rad u suautorstvu), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018. (u pripremi za tisak)  

 

Izlaganja na znanstvenim i stručnim savjetovanjima- izbor:  
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▪ Institucionalni razvoj diplomatske službe Republike Hrvatske, simpozij “Iskustva moderne hrvatske 
diplomacije“, Diplomatska akademija, 8. lipnja 1998., Zagreb 

▪ Razvoj i neka otvorena pitanja hrvatske službe vanjskih poslova, savjetovanje „Javna uprava u 
demokratskom društvu“, 18. i 19. studenog 1999., Zagreb

▪ Temeljni instituti novog službeničkog zakonodavstva, znanstveno savjetovanje „Europeizacija 
uprave i primjena Zakona o državnim službenicima“, Institut za javnu upravu i Novi informator, 
9.ožujka 2006., Zagreb

▪ Modernizacija hrvatske državne uprave s osobitim osvrtom na upravljanje ljudskim potencijalima, 
regionalna radionica, 11. i 12. rujna 2006., Sarajevo, 

▪ Osnovni pravci modernizacije Zakona o općem upravnom postupku, znanstveno savjetovanje: 
„Vlasništvo, obveze, postupak“, Pravni fakultet Rijeka, 29. do 31. ožujak 2007., Poreč

▪ Nacrt novog Zakona o općem upravnom postupku , savjetovanje: „Upravno pravo – aktualnosti 
upravnog sudovanja i upravne prakse“, Inženjerski biro, rujan 2007., Opatija

▪ Oblikovanje modernog službeničkog zakonodavstva - znanstveni skup Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti „Hrvatska uprava – stanje i perspektive“, 26.i 27.ožujka 2008., Zagreb

▪ Primjena novog Zakona o općem upravnom postupku u posebnim upravnim područjima i upravni 
ugovori, savjetovanje: „Novi Zakon o općem upravnom postupku“, 28. siječnja 2009., Novi 
informator, Zagreb

▪ Primjena i evolucija upravnog spora pune jurisdikcije u hrvatskom pravu, Hrvatsko – francuski 
upravno – pravni dani , 26. i 27. listopada 2009., Split

▪ Nastanak i temeljni instituti novog Zakona o upravnim sporovima, znanstveno-stručno 
savjetovanje„ Novi Zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja“, Institut 
za javnu upravu,11.svibnja 2010., Zagreb, 2010.

▪ Modernizacija općeg upravnog postupka i upravnog spora – rješenja i pouke nove pravne 
regulacije, stručno – znanstveni skup Pravnog fakulteta u Splitu:  „Ustavne promjene Republike 
Hrvatske i Europska unija“, 22.svibnja 2010., Split 

▪ Preduvjeti za učinkovito upravno sudovanje, Hrvatsko – francuski upravno – pravni dani,10. i 11. 
listopada 2011., Split

▪ Provedba Zakona o općem upravnom postupku – pravna shvaćanja i praksa Ministarstva uprave, 
XIX. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak),18.travnja 2013., Poreč

▪ Upravni sudac – europska rješenja i iskustva, Hrvatsko – francuski upravno – pravni dani, 23. i 24. 
rujna 2013., Split

▪ Pravno uređenje rješavanja upravnih i „inspekcijskih“ stvari u tijelima državne uprave – od načela 
do provedbe,  XX. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak), 9. – 11. 
travnja 2014., Poreč.

▪ (Ne)primjena temeljnih pravnih instituta općeg upravnog postupka, XXI. savjetovanje pravnika 
„Petar Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak), 15. – 17.travnja 2015., Poreč.

▪ Pristup informacijama tijela javne vlasti:suvremeno pravo i njegova regulacija, savjetovanje 
Pravnog fakulteta u Splitu „Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka“ Split, 6. i 7. 
srpnja 2015.

▪ O nadzoru i kvaliteti javne uprave, Hrvatsko – francuski upravno – pravni dani, 17. i 18. rujna 2015.,
Split

▪ O provedbi, primjeni i promjeni upravnog i službeničkog zakonodavstva, savjetovanje Aktualnosti 
upravne prakse i upravnog sudovanja, Inženjerski biro, 1.i 2. listopada 2015., Opatija

▪ Kreiranje zakona u hrvatskom pravu, XXII. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (Vlasništvo-
obveze- postupak), 13. – 15..travnja 2016., Poreč.

▪ Službeničko pravo – stanje i dileme, Upravno pravo danas, Hrvatsko – francuski upravno-pravni 
dani, 14. i 15. rujna 2016., Split

▪ Ostvarivanje prava na pristup informacijama, Okrugli stol, XXV. savjetovanje pravnika „Petar 
Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak), 10. – 12. travnja 2019., Poreč

 

Sudjelovanje u istraživačkim projektima- izbor:     

 

▪ Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet
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▪ Poznavanje i vrijednosni odnos prema europskom i međunarodnom pravu u Republici Hrvatskoj 

Promocija hrvatske kulture 
Knjige:         

▪ Ma duše je more – poezie charvatskeho Jadranu, češki (rad u suautorstvu), Gallery, Prag, 2001. 

▪ Mali hrvatsko-češki biografski leksikon, dvojezično: hrvatski i češki (rad u suautorstvu) 
Nakladatelstvi Lidove noviny i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici, Prag, 2002.

▪ Prvih hrvatskih deset godina – hrvatska kultura u Češkoj Republici 1992. – 2002., dvojezično; 
hrvatski i češki (rad u suautorstvu) Nakladatelstvi Lidove noviny i Veleposlanstvo Republike 
Hrvatske u Češkoj Republici, Prag, 2002.  

Aktivnosti vezane uz
profesionalnu karijeru

a)              stručna tijela      

▪ 2018. član povjerenstva za prigovore Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

▪ 2016. član povjerenstva Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja za izmjene i dopune Zakona o
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 

▪ 2013. koordinator stručne skupine Ministarstva uprave za preustroj ureda državne uprave u 
županijama

▪ 2010. predsjedavajući povjerenstva Ministarstva pravosuđa za organizaciju upravnog sudovanja

▪ 2009. predsjedavajući povjerenstva Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o upravnim 
sporovima

▪ 2008. koordinator radne skupine Središnjeg državnog ureda za upravu za izradu novog Zakona o 
općem upravnom postupku       

▪ 2008. zamjenik predsjednika Odbora za upravljanje projektom „ „Funkcionalna analiza tijela 
državne uprave„ (Svjetska banka i SIDA) 

▪ 2006.-2008. predsjednik povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za izradu Zakona o plaćama 
državnih službenika 

▪ 2006.-2008. predsjednik Nadzornog odbora projekta CARDS 2003 – „Potpora    reformi javne 
uprave i državne službe“ i predsjedavajući Savjetodavnog vijeća potprojekta izrade novog Zakona 
o općem upravnom postupku

▪ 2004.- 2008. predsjednik Stalnog povjerenstva za ustroj i pravne propise službe vanjskih poslova

▪ 1997.-1998. član Državne komisije za granice

▪ 1996. član ispitnih povjerenstava za stjecanje diplomatskog zvanja savjetnik u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija i mentor savjetničkih radova (prekid 1999.- 2002.)

▪ 1995. – 2010. predsjednik državne ispitne komisije za ispitivanje općeg dijela državnog stručnog 
ispita u Ministarstvu uprave i ispitivač predmeta „Ustavno ustrojstvo“ i „Sustav državne uprave“ 
(prekid 1999.-2002.), a od 2009.„Upravni postupak i upravni spor„ i „Uredsko poslovanje“ 

▪ 1995.- 2009. ispitivač posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja službe vanjskih 
poslova, diplomatskog i konzularnog prava (prekid od 1999. – 2003.)

▪ 1993.-1995. član Hrvatske komisije za suradnju sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, 
znanost i kulturu 

b)              normativna djelatnost      

▪ koordinirao ili/i aktivno sudjelovao u izradi i proceduri donošenja prijedloga brojnih zakonskih 
propisa (npr. Zakon o nostrifikaciji i priznavanju ekvivalencije stranih školskih svjedodžbi i diploma; 
Zakon o srednjem školstvu;  Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti; Zakon o 
znanstvenoistraživačkoj djelatnosti; Zakon o visokim učilištima; Zakon o vanjskim poslovima; 
Zakon o državnim službenicima; Zakon o općem upravnom postupku; Zakon o upravnim 
sporovima; Zakon o sprječavanju sukoba interesa; Zakon o pravu na pristup informacijama; Zakon 
o udrugama )
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   ECV 2019-09-11T07:47:36.295Z 2019-09-12T07:55:16.311Z V3.3 EWA Europass CV true                            Zoran Pičuljan    Pantovčak 251 10000 Zagreb  HR Hrvatska  zoran.piculjan5@gmail.com   098404807  mobile     HR hrvatsko   position ZVANJE  Doktor pravnih znanosti     true  Povjerenik za informiranje  Povjerenik za informiranje    Zagreb  HR Hrvatska     false  Veleučilišni nastavnik i naslovni (honorarni) sveučilišni docent  Veleučilišta Baltazar Zaprešić    Zaprešić  HR Hrvatska     false  Voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija „Menadžment  javnog sektora“  Veleučilištu Baltazar Zaprešić    Zaprešić  HR Hrvatska     false  Zamjenik ministra uprave  Ministarstvo uprave Republike Hrvatske    Zagreb  HR Hrvatska     false  Državni tajnik  Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske    Zagreb  HR Hrvatska     false  Zamjenik državnog tajnika za upravu  Središnji državni ured za upravu    Zagreb  HR Hrvatska     false  Veleposlanik u Ministarstvu i načelnik Odjela za diplomatsko školovanje  Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija    Zagreb  HR Hrvatska     false  Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske  Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Češkoj    Prag  CZ Češka     false  Tajnik Ministarstva vanjskih poslova i veleposlanik u Ministarstvu  Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske    Zagreb  HR Hrvatska     false  Pomoćnik ministra vanjskih poslova za konzularna pitanja, međunarodno pravo i hrvatsko iseljeništvo  Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske    Zagreb  HR Hrvatska     false  Savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja  Vlada Republike Hrvatske    Zagreb  HR Hrvatska     false  Šef odsjeka pravnih poslova u Ministarstvu školstva i kulture  Ministarstvo školstva i kulture    Zagreb  HR Hrvatska     false  Stručni suradnik i stručni savjetnik za pravna pitanja visokog obrazovanja i znanosti  Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku te Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike    Zagreb  HR Hrvatska     false  Sudski pripravnik  Općinski sud u Zagrebu    Zagreb  HR Hrvatska   Stručna i nastavna aktivnost <ul><li>2018. predavač na predmetu „Diplomacija“ na doktorskom studiju Međunarodnih odnosa Sveučilišta Libertas Zagreb</li><li>2016. –  2018. predavač predmeta „Europski upravni prostor i upravno pravo“ i „Javne politike i pravna regulacija“ Veleučilišta Baltazar, Zaprešić </li><li>2014. – 2017. predavač predmeta „Službeničko pravo“ na upravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu</li><li>2014. – 2018. predavač predmeta „Upravno pravo“ i „Organizacija i funkcioniranje javne uprave“ (od 2016.) na stručnom studiju „Menadžment uredskog poslovanja „ Veleučilišta Baltazar, Zaprešić</li><li>2013. – 2019. predavač predmeta „Diplomacija Republike Hrvatske“i „Diplomatsko i konzularno pravo“ (od 2014.) na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije u Zagrebu</li><li>2010. – 2018. član Izdavačkog savjeta časopisa „Hrvatska pravna revija“ </li><li>2007. sudionik, završni moderator (od 2012. i član Organizacijskog odbora)  Hrvatsko- francuskih upravno pravnih dana u Splitu</li><li>2008. – 2011. član Upravnog vijeća Društvenog veleučilišta u Zagrebu </li><li>2006. – 2010. pomoćnik glavnog i odgovornog urednika znanstveno-stručnog časopisa „Hrvatska i komparativna javna uprava“(član uredništva od 1998. do danas)</li><li>2005. – 2007.  predavač - suradnik na predmetu „Međunarodni odnosi i diplomacija“ na postdiplomskom specijalističkom studiju „Regionalna suradnja i integriranje u EU“ Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku</li><li>2004. – 2008. glavni tajnik Instituta za javnu upravu (član Tajništva od 1998.)</li><li>2003. – 2016. predavač predmeta „Konzularno pravo“ na Upravnom studiju Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu </li><li>1997. - stalni predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih poslova  u područjima diplomatskog i konzularnog prava te pravnog uređenja diplomatske službe i državne uprave</li><li>1991. predavač o primjeni pravnih propisa u područjima obrazovanja, diplomatske službe, državne uprave, službeničkih odnosa, upravnog postupka i upravnog spora na brojnim stručnim i znanstvenim savjetovanjima</li></ul>     false doktor pravnih znanosti  Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu    Zagreb  HR Hrvatska    false magistar znanosti  Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu    Zagreb  HR Hrvatska    false diplomirani pravnik  Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu    Zagreb  HR Hrvatska  <p>1997. položen savjetnički (diplomatski) ispit</p><p>1996. položen pravosudni ispit</p><p>1985. položen državni stručni ispit<br /> </p>      hr hrvatski    en engleski  C1 C2 C1 C2 C2   cs češki  C1 C1 C1 B2 B2   it talijanski  B2 B2 B2 B2 B2   B    memberships Članstva <p><strong>Članstva u pravnim udrugama i zakladama</strong></p><p>Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić (predsjednik Zakladne uprave u trećem mandatu)<br />Institut za javnu upravu  <br />Akademija pravnih znanosti</p><p> </p><p><strong>Članstva u drugim udrugama</strong></p><p>Matica Hrvatska <br />Hrvatski diplomatski klub<br /> </p>   publications Izdanja <p><strong>Knjige, članci, izlaganja i projekti u području prava </strong></p><p><u>Knjige:</u></p><p> </p><ul><li>Priručnik za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova ( urednik dijela „Pravno uređenje sustava obrazovanja“, autor članka „Pravni propisi i opći akti tijela u sustavu obrazovanja“ te suautor tri članka), Znamen, Zagreb, 1993.</li><li>Komentar Zakona o visokim učilištima i Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (rad u suautorstvu ), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1998. </li><li>Diplomacija kao državna služba, Društveno veleučilište Zagreb, 2007 </li><li>Službeničko pravo – zbirka propisa (rad u suautorstvu), Novi Informator, Zagreb , 2008.</li><li>Služba vanjskih poslova – institucije, ljudi i sustav (radni naslov) – u pripremi za tisak u 2020. </li></ul><p> </p><p><u>Stručni i znanstveni članci- izbor:</u></p><p> </p><ul><li>Zakon o srednjem školstvu – novi sustavni propis u području školstva, Informator br. 3977/78, Zagreb, 1992. </li><li>Legislativno uređenje sustava srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, (pregledni članak), Život i škola, Zavod za školstvo Ministarstva prosvjete, kulture i športa, Zagreb, 1992.</li><li>Ustrojstvo i organi ustanove, Zbornik radova sa savjetovanja: Zakon o ustanovama, Pravni fakultet u Zagrebu i Organizator, Zagreb, 1993.</li><li>Zakon o visokim učilištima, Informator br. 4145; 4152 – 4155, Zagreb, 1993. i 1994.</li><li>Primjena članka 101. Zakona o visokim učilištima (rad u suautorstvu) Informator br. 4192/93, Zagreb, 1994.</li><li>Prikaz Zakona o vanjskim poslovima (rad u suautorstvu), Informator br. 4440, Zagreb, 1996.</li><li>Institucionalni razvoj diplomatske službe Republike Hrvatske, Zbornik Diplomatske akademije, br.1, god. 4./1999, Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova, Zagreb, 1999.</li><li>Razvoj i neka otvorena pitanja hrvatske službe vanjskih poslova (prethodno znanstveno priopćenje), Hrvatska javna uprava, br.3,god. 1./1999, Institut za javnu upravu i Organizator, Zagreb, 1999. </li><li>Novo službeničko zakonodavstvo, Zbornik radova sa savjetovanja: Radni i službenički odnosi, Novi informator, Zagreb , 2005.</li><li>O temeljnim rješenjima novog Zakona o državnim službenicima, Radno pravo, br.10/05, Rosip, Zagreb, 2005.</li><li>Pravni instituti novog službeničkog zakonodavstva, (rad u suautorstvu), Zbornik radova sa savjetovanja: Aktualna pitanja ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa, Inženjerski biro, Zagreb, 2006.</li><li>Otvorena pitanja i moguća poboljšanja službeničkog zakonodavstva, Zbornik radova sa savjetovanja: Zbornik radova sa savjetovanja: Upravno pravo- aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse, Inženjerski biro, Zagreb, 2007. </li><li>Službeničko zakonodavstvo državnih i lokalnih (regionalnih) službenika – sličnosti i razlike, Zbornik radova sa savjetovanja: Upravno pravo- aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse, Inženjerski biro, Zagreb, 2008. </li><li>Državna uprava, upravno pravo i upravni postupak – Odvjetnik br. 3-4/2008, Zagreb, 2008</li><li>Povezanost oblika diplomatskog djelovanja s organiziranjem diplomacije kao upravnog resora, Država i uprava (Zbornik radova), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2008</li><li>Novo hrvatsko opće upravnopostupovno pravo (izvorni znanstveni članak) (rad u suautorstvu), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci sa znanstvenog savjetovanja: Vlasništvo, obveze, postupak, vol.30, br.1/09,Rijeka, 2009</li><li>Novi upravni postupak i upravni spor – oblikovanje propisa, kontinuitet i diskontinuitet pravne regulacije, Zbornik radova sa savjetovanja: Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse, Inženjerski biro, Zagreb, 2009. </li><li>Primjena i evolucija upravnog spora pune jurisdikcije (pregledni znanstveni rad) (rad u suautorstvu), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.47-broj 1, Split, 2010.</li><li>Povezanost zakonodavne , upravne i sudske prakse – odabrani primjeri upravnog  </li><li>prava (izvorni znanstveni rad) – Hrvatska pravna revija br. 3/13. Zagreb, 2013.</li><li>Nastanak i temeljni instituti novog Zakona o upravnim sporovima – rad u suautorstvu (pregledni znanstveni rad) – , Pravni fakultet u Zagrebu,Zagreb, 2014.</li><li>Pravno uređenje statusa državnih, regionalnih i lokalnih službenika – između tradicije i modernizacije (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, Pag, 2014.</li><li>Pristup informacijama tijela javne vlasti: suvremeno pravo i njegova regulacija, (izvorni znanstveni članak) Zbornik radova sa savjetovanja Pravnog fakulteta u Splitu „Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka“ Split, 2016.</li><li>O provedbi, primjeni i promjeni upravnog i službeničkog zakonodavstva (pregledni znanstveni članak), Hrvatska pravna revija br. 2/16, Zagreb, 2016.</li><li>Srednjoeuropski tranzicijski model pravnog uređenja zaklada: iskustva za hrvatski zakladni sustav (rad u suautorstvu), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018. (u pripremi za tisak)  </li></ul><p> </p><p><u>Izlaganja na znanstvenim i stručnim savjetovanjima- izbor:</u></p><p> </p><ul><li>Institucionalni razvoj diplomatske službe Republike Hrvatske, simpozij “Iskustva moderne hrvatske diplomacije“, Diplomatska akademija, 8. lipnja 1998., Zagreb </li><li>Razvoj i neka otvorena pitanja hrvatske službe vanjskih poslova, savjetovanje „Javna uprava u demokratskom društvu“, 18. i 19. studenog 1999., Zagreb</li><li>Temeljni instituti novog službeničkog zakonodavstva, znanstveno savjetovanje „Europeizacija uprave i primjena Zakona o državnim službenicima“, Institut za javnu upravu i Novi informator, 9.ožujka 2006., Zagreb</li><li>Modernizacija hrvatske državne uprave s osobitim osvrtom na upravljanje ljudskim potencijalima, regionalna radionica, 11. i 12. rujna 2006., Sarajevo, </li><li>Osnovni pravci modernizacije Zakona o općem upravnom postupku, znanstveno savjetovanje: „Vlasništvo, obveze, postupak“, Pravni fakultet Rijeka, 29. do 31. ožujak 2007., Poreč</li><li>Nacrt novog Zakona o općem upravnom postupku , savjetovanje: „Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse“, Inženjerski biro, rujan 2007., Opatija</li><li>Oblikovanje modernog službeničkog zakonodavstva - znanstveni skup Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti „Hrvatska uprava – stanje i perspektive“, 26.i 27.ožujka 2008., Zagreb</li><li>Primjena novog Zakona o općem upravnom postupku u posebnim upravnim područjima i upravni ugovori, savjetovanje: „Novi Zakon o općem upravnom postupku“, 28. siječnja 2009., Novi informator, Zagreb</li><li>Primjena i evolucija upravnog spora pune jurisdikcije u hrvatskom pravu, Hrvatsko – francuski upravno – pravni dani , 26. i 27. listopada 2009., Split</li><li>Nastanak i temeljni instituti novog Zakona o upravnim sporovima, znanstveno-stručno savjetovanje„ Novi Zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja“, Institut za javnu upravu,11.svibnja 2010., Zagreb, 2010.</li><li>Modernizacija općeg upravnog postupka i upravnog spora – rješenja i pouke nove pravne regulacije, stručno – znanstveni skup Pravnog fakulteta u Splitu:  „Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska unija“, 22.svibnja 2010., Split </li><li>Preduvjeti za učinkovito upravno sudovanje, Hrvatsko – francuski upravno – pravni dani,10. i 11. listopada 2011., Split</li><li>Provedba Zakona o općem upravnom postupku – pravna shvaćanja i praksa Ministarstva uprave, XIX. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak),18.travnja 2013., Poreč</li><li>Upravni sudac – europska rješenja i iskustva, Hrvatsko – francuski upravno – pravni dani, 23. i 24. rujna 2013., Split</li><li>Pravno uređenje rješavanja upravnih i „inspekcijskih“ stvari u tijelima državne uprave – od načela do provedbe,  XX. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak), 9. – 11. travnja 2014., Poreč.</li><li>(Ne)primjena temeljnih pravnih instituta općeg upravnog postupka, XXI. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak), 15. – 17.travnja 2015., Poreč.</li><li>Pristup informacijama tijela javne vlasti:suvremeno pravo i njegova regulacija, savjetovanje Pravnog fakulteta u Splitu „Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka“ Split, 6. i 7. srpnja 2015.</li><li>O nadzoru i kvaliteti javne uprave, Hrvatsko – francuski upravno – pravni dani, 17. i 18. rujna 2015., Split</li><li>O provedbi, primjeni i promjeni upravnog i službeničkog zakonodavstva, savjetovanje Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja, Inženjerski biro, 1.i 2. listopada 2015., Opatija</li><li>Kreiranje zakona u hrvatskom pravu, XXII. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak), 13. – 15..travnja 2016., Poreč.</li><li>Službeničko pravo – stanje i dileme, Upravno pravo danas, Hrvatsko – francuski upravno-pravni dani, 14. i 15. rujna 2016., Split</li><li>Ostvarivanje prava na pristup informacijama, Okrugli stol, XXV. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (Vlasništvo-obveze- postupak), 10. – 12. travnja 2019., Poreč</li></ul><p> </p><p><u>Sudjelovanje u istraživačkim projektima- izbor: </u></p><p> </p><ul><li>Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet</li><li>Poznavanje i vrijednosni odnos prema europskom i međunarodnom pravu u Republici Hrvatskoj </li></ul><p><br /><strong>Promocija hrvatske kulture </strong><br /><u>Knjige: </u></p><ul><li>Ma duše je more – poezie charvatskeho Jadranu, češki (rad u suautorstvu), Gallery, Prag, 2001. </li><li>Mali hrvatsko-češki biografski leksikon, dvojezično: hrvatski i češki (rad u suautorstvu) Nakladatelstvi Lidove noviny i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici, Prag, 2002.</li><li>Prvih hrvatskih deset godina – hrvatska kultura u Češkoj Republici 1992. – 2002., dvojezično; hrvatski i češki (rad u suautorstvu) Nakladatelstvi Lidove noviny i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici, Prag, 2002. <br /> </li></ul>   Aktivnosti vezane uz profesionalnu karijeru <p><u>a)    stručna tijela</u></p><ul><li>2018. član povjerenstva za prigovore Agencije za znanost i visoko obrazovanje </li><li>2016. član povjerenstva Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja za izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru </li><li>2013. koordinator stručne skupine Ministarstva uprave za preustroj ureda državne uprave u županijama</li><li>2010. predsjedavajući povjerenstva Ministarstva pravosuđa za organizaciju upravnog sudovanja</li><li>2009. predsjedavajući povjerenstva Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o upravnim sporovima</li><li>2008. koordinator radne skupine Središnjeg državnog ureda za upravu za izradu novog Zakona o općem upravnom postupku       </li><li>2008. zamjenik predsjednika Odbora za upravljanje projektom „ „Funkcionalna analiza tijela državne uprave„ (Svjetska banka i SIDA) </li><li>2006.-2008. predsjednik povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za izradu Zakona o plaćama državnih službenika </li><li>2006.-2008. predsjednik Nadzornog odbora projekta CARDS 2003 – „Potpora    reformi javne uprave i državne službe“ i predsjedavajući Savjetodavnog vijeća potprojekta izrade novog Zakona o općem upravnom postupku</li><li>2004.- 2008. predsjednik Stalnog povjerenstva za ustroj i pravne propise službe vanjskih poslova</li><li>1997.-1998. član Državne komisije za granice</li><li>1996. član ispitnih povjerenstava za stjecanje diplomatskog zvanja savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija i mentor savjetničkih radova (prekid 1999.- 2002.)</li><li>1995. – 2010. predsjednik državne ispitne komisije za ispitivanje općeg dijela državnog stručnog ispita u Ministarstvu uprave i ispitivač predmeta „Ustavno ustrojstvo“ i „Sustav državne uprave“ (prekid 1999.-2002.), a od 2009.„Upravni postupak i upravni spor„ i „Uredsko poslovanje“ </li><li>1995.- 2009. ispitivač posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja službe vanjskih poslova, diplomatskog i konzularnog prava (prekid od 1999. – 2003.)</li><li>1993.-1995. član Hrvatske komisije za suradnju sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu </li></ul><p><br /><u>b)    normativna djelatnost</u></p><ul><li>koordinirao ili/i aktivno sudjelovao u izradi i proceduri donošenja prijedloga brojnih zakonskih propisa (npr. Zakon o nostrifikaciji i priznavanju ekvivalencije stranih školskih svjedodžbi i diploma; Zakon o srednjem školstvu;  Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti; Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti; Zakon o visokim učilištima; Zakon o vanjskim poslovima; Zakon o državnim službenicima; Zakon o općem upravnom postupku; Zakon o upravnim sporovima; Zakon o sprječavanju sukoba interesa; Zakon o pravu na pristup informacijama; Zakon o udrugama )</li></ul> 

