N A D A G U NJ A Č A
ŽIVOTOPIS
======================================================================
OSOBNI PODACI


Ime i prezime:

NADA GUNJAČA



Datum i mjesto rođenja:

19. veljače 1959. godine, Ponori-Otočac



Adresa stanovanja:

Osječka 74/D, 51000, Rijeka



Broj telefona:

+385997022321



E-mail adresa:

nada.gunjaca@rijeka.hr

__________________________________________________________________________
OBRAZOVANJE


Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, u Rijeci 1994. godine
stekla VII stupanj visoke stručne spreme i stručni naziv diplomirani pravnik



Opća gimnazija, u Otočcu 1977. godine
IV stupanj stručne spreme

__________________________________________________________________________
RADNO ISKUSTVO


GRAD RIJEKA, od svibnja 1998. do danas
na poslovima voditeljice Ureda za financijsko upravljanje i kontrole od 01.srpnja
2008. (kontrole poslovnih transakcija, natječajnih procedura i ugovora);



GRAD RIJEKA, od 1.studenog 2001. – 30.lipnja 2008.
na poslovima savjetnice za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za financije
od (pravna regulativa planiranja i izvršavanja proračuna, javna nabava financijskih
usluga i usluga osiguranja imovine Grada Rijeke, rad u timovima na realizaciji
razvojnih projekata Grada Rijeke putem novih oblika financiranja, član tima za
razvoj ljudskih potencijala, tajnica Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća
Grada Rijeke);



GRAD RIJEKA, od 4.svibnja 1998. do 31.listopada 2001.
na poslovima vodeće suradnice za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za
kulturu (pravna regulativa izrade i izvršavanja programa javnih potreba u kulturi
Grada Rijeke, javna

nabava,

pravna

podrška

ustanovama

u

kulturi

Grada

Rijeke, tajnica Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke);



RIJEČKA BANKA d.d., od svibnja 1983. do svibnja 1998.
na poslovima: - voditelja Službe pravnih poslova, samostalnog suradnika za
pravne poslove, suradnik za pravne poslove, vodećeg suradnika u Sektoru
stanovništva – Odjel za kontrolu plasmana i izvještavanje Hrvatskoj
narodnoj banci, samostalnog suradnika za devizno poslovanje u
Sektoru stanovništva.



JADRANKOLOR RIJEKA, od 1980.-1983.
na poslovima: referenta obračuna plaća i materijalnog knjigovodstva, financijskog
referenta.



ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI - sudac porotnik od 1999. do danas.

___________________________________________________________________


Povjerenica za etiku Grada Rijeke, od 5.ožujka 2013.godine



Članica Povjerenstva za zelenu javnu nabavu pri MInistarstvu zaštite okoliša i
prirode, kao predstavnica Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, u 2014. i 2015.
godini sudjelovala u izradi Nacrta Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu
nabavu za razdoblje od 2015. – 2017. godine s pogledom do 2020. godine te
sudjeluje u praćenju i ocjenjivanju provedbe istog te predlaganju mjera i aktivnosti
zelene javne nabave,
______________________________________________________________________
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RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA JAVNE NABAVE


radi na poslovima javnih nabava od početka stvaranja normativnog okvira za
postupanje u području javne nabave u Republici Hrvatskoj,



članica stručnog tima za koordinaciju sustava javnih nabava u Gradu Rijeci



član stručne grupe za izradu Naputaka o javnim nabavama (interna pravila
postupanja, primjena načela javne nabave na provedbu postupka nabava ispod
zakonskog praga)



sudjeluje u radu brojnih Povjerenstava za provedbu postupaka javnih nabava i to od
izrade dokumentacije za provedbu postupaka javnih nabava, objava i provedba
postupaka, uključujući žalbene postupke i ugovaranja



sudjeluje u radu stručnog tima i Povjerenstva za pripremu natječajne i ugovorne
dokumentacije po modelu javno-privatnog partnerstva



sudjelovala na nizu seminara i specijaliziranih programa izobrazbe u području javne
nabave, uključivši i specijalizirani program za trenere javne nabave



kao trener sudjeluje u provedbi "Programa izobrazbe u području javne nabave" za
nositelja Programa Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj, Sveučilište Jurja Dobrile u
Puli, Ekonomski fakultet u Rijeci, Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje
programa i projekata EU-SAFU,



sudjelovala kao predavač na savjetovanju Instituta za javnu upravu

"Lokalna i

regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u EZ" – tema iz
područje javne nabave;


sudjelovala kao predavač u provedbi programa redovitog usavršavanja u području
javne nabave za nositelje programa: RIF, TEB, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu; Središnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU –SAFU, Ekonomski fakultet u
Rijeci, IVULA d.o.o. Pula, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika –
RIF, TEB poslovno savjetovanje d.o.o.,



koautorica je tri priručnika i jednog stručnog članka iz područja javne nabave.

__________________________________________________________________________
DODATNA IZOBRAZBA
U PODRUČJU JAVNE NABAVE


Osposobljavanja budućih trenera u sklopu projekta IPA 2012 „Uspostava trening
sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini“-nositelj Programa
Državna škola za javnu upravu – 4. i 5. srpnja 2016.
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Radionice Zelena javna nabava-zakonodavni okvir i praksa, Državna škola za javnu
upravu, Rijeka, 20.svibnja 2016.



Konferencija "Novine vezane za novi Zakon o javnoj nabavi i e-javna nabava",
Ministarstvo gospodarstva, 27.travnja 2016. godine,



Završna konferencija projekta GPP 2020, JAVNA NABAVA KAO POTPORA
OSTVARENJU EU 2020 CILJEVA, Zagreb 12.travnja 2016., sudjelovala u panel
raspravi kao članica Povjerenstva za zelenu javnu nabavu;



Radionica "Sustav elektroničke javne nabave", Hrvatska gospodarska komora, u
Rijeci 10.ožujka 2016. godine,



Radionica "Vještine upravljanja projektom", Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije, Rijeka 23.rujna 2015.



Radionica " Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz
Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije, Rijeka, 25. rujan 2015. godine,



Radionica "Provedba projekata unaprjeđenja sustava javne rasvjete po modelu javnoprivatnog partnerstva"-12.svibnja 2015., predavač na radionici u organizaciji
TIM4PIN,



Radionica –Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude-European Consulting,
Zagreb 28.svibnja 2014.



"Workshop on Public Private – Partnerships" u ReSPA – Regioanl School of Public
Administration , 30. listopada do 1. studenog 2012. godine



Program "Trening trenera javne nabave“ koji se organiziran u sklopu EU projekta
“Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ u trajanju od 5
tjedana u razdoblju od 5-ožujka do 5.srpnja 2012.godine.


Seminar "Projektni ciklus javno-privatnog partnerstva", Agencija za javno-privatno
partnerstvo, Zagreb 9.-10.studenog 2011.



IPA Twinning light projekt – koncesije i javno-privatno partnerstvo, Zagreb 22.-23.
rujna 2011.



Konferencija u sklopu IPA Twinning light projekta „Jačanje kapaciteta sprječavanje
nepravilnosti u postupcima javne nabave“, 19.rujna 2011. u Zagrebu



SEMINAR O MJERAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE, 04.-05.listopada 2010. u
Opatiji, TAIEX,



IPA

2007

Instrument

tehničke

pomoći

Twinning

Light

projekt

Jačanje administrativnog kapaciteta Agencije za javno-privatno partnerstvo pri
provedbi novog zakonodavstva o javno-privatnom partnerstvu, Rijeka, 12.13.svibnja 2010.
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SAVJETOVANJE POSLOVNA ETIKA I ANTIKORUPCIJKO DJJELPVANJE ,
29.ožujka 2010., u organizaciji Narodnih novina,



SPECIJALIZIRANI PROGRAM ZA TRENERE JAVNE NABAVE, od 06. do 10.
srpnja 2009. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska
gospodarska komora, Zagreb, 24. travnja 2009. godine



SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE UPRAVE ZA SUSTAV JAVNE
NABAVE, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska gospodarska
komora, Zagreb, 26. ožujka 2009. godine



TEČAJ STRUČNOG USAVRŠAVANJA "JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO",
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i JPP Centar znanja, Zagreb 14.veljače
2008.



ADMINISTRATION AND EU LAW/PUBLIC PROCUREMENT, Specialized course,
20 -25. studeni 2006. godine, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Institute for
European Law and Comparative legislation, Tempus projekt

RAČUNALNI PROGRAMI


ECDL DIPLOMA, 7 modula, Syllabus verzija 4,0, FINA broj ECDL - HR 6103, od
21.09.2007.

SPECIJALIZIRANI PROGRAMI EU


Stručno usavršavanje u Bruxellesu, od 17. - 24. veljače 2008. Ured hrvatskih regija



Specialized course on Competition Law and State aid in the EU, listopad 2006.
godine, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Institute for European Law and
Comparative legislation, Tempus projekt



Basic course on EU Law, svibanj, lipanj 2005. godine, Pravni fakultet Sveučilišta u
Rijeci, Institute for European Law and Comparative legislation, Tempus projekt –

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM, ožujak 2004. godine, Ministarstvo za
europske integracije,



UPRAVLJANJE

PROJEKTNIM

CIKLUSOM/LOGIČKI

OKVIR,

STRATEŠKO/REGIONALNO I SEKTORSKO PLANIRANJE, radionica u okviru
projekta Jačanje lokalnih kapaciteta u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji u
organizaciji SMART udruge za razvoj civilnog društva, svibanj 2006.
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FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE


Radionica Upravljačko i troškovno računovodstvo, Državna škola za javnu
upravu, Zagreb 02.09.2016.



Workshop on PIFC System as a Part of Comprehensive Public Administration
Reforms on 13/06/2013 Zagreb



Izobrazba

iz

područja

financijskog

upravljanja

i

kontrola,

MINISTARSTVO

FINANCIJA, Središnja harmonizacijska jedinica, Zagreb, 8.-10.lipnja 2011.


Usavršavanje u području financijskog upravljanja i kontrola, nositelj programa OSKAR
ISO-EKO-VET, Crikvenica, 4.ožujka 2011.



Regionalna konferencija o unutarnjoj financijskoj kontroli u javnom sektoru za zemlje
kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU, Zagreb 27.- 29.listopada 2010.,
organizatori Ministarstvo financija i SIGMA.

OSTALO
 Specijalizirana radionica za JLP(R)S

- Državne potpore, Zagreb 10.studenog

2014.
 Konferencija "Izvori financiranja EU projekata-mogućnosti i izazovi", Zagreb,
15.listopada 2014.


Program obrazovanja za predstavnike lokalne i regionalne samouprave Državne
škole za javnu upravu - Iskoristite prilike za razvoj lokalne zajednice, U Rijeci 12.
-13.02.2014.




Radionica Jačanje kapaciteta za energetsko upravljanje – Rijeka, 2. studenog 2013.
Konferencija kombiniranje modela JPP i EU fondova, Zagreb, 25.listopada 2013.



Prezentacija provedbe javne nabave u Gradu Rijeci predstavnicima Europske
komisije - peer misija Europske komisije i država članica EU-a., 3. lipnja 2009.
godine (srijeda)
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