NIKOLINA BAČURIN, dipl. oec. - stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o
izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17).
Trenutno radi kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj Lutriji d.o.o., a prethodno je
radila kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, kao
savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
te kao voditeljica odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velika Gorica. Javnom nabavom
bavi se od 2004. godine te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u
registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Završila je program "Trening
trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta “Training in Public
Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Predavačica je na konferencijama,
seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih
članaka iz područja javne nabave.

OSTAP GRALJUK, dipl. ing. - stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o
izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17). Zaposlen je u Narodnim novinama od
2005. godine. Sudjelovao je u projektu izrade Elektroničkog oglasnika javne nabave RH 2008.
godine. Od 2012. radi na projektu razvoja nove platforme za elektroničko poslovanje na kojoj
se, uz objavljivane postupaka javne nabave i koncesija, otvara mogućnost novih elektroničkih
modula u postupcima javne nabave. Bio je član radne skupine koja je implementirala module
e-Nabave u Elektronički oglasnik javne nabave RH.

LIDIJA GREDIČAK, dipl. oec. - stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o
izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17). Trenutno zaposlena u Sektoru za nabavu
u HEP-u uredu za središnju javnu nabavu kao savjetnik za Zelenu nabavu. Posjeduje važeći
certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu
gospodarstva.
U Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske obavljala dužnost Voditelja odsjeka za
edukaciju u javnoj nabavi, zadužena za projekt edukacije u području javne nabave u skladu
sa standardima EU. Projekt je rezultirao uvođenjem zakonske obveze posjedovanja
certifikata za sve koji sudjeluju u postupcima javne nabave čime je takav projekt potaknuo
umrežavanje djelatnika u javnoj nabavi odnosno javnih naručitelja, naručitelja i ponuditelja u
Republici Hrvatskoj. Bila je voditelj za međunarodne poslove u Upravi za poštu i
telekomunikacije, rad na CARDS programima i ostalima predpristupnim EU fondovima u
području pošte i telekomunikacija, kao nadzor nad poslovanjem Hrvatske pošte, Hrvatskog
telekoma i Odašiljača i veza te organizator početka rada Vijeća za poštanske usluge.
Sudjelovala u donošenju nekoliko zakonskih i podzakonskih akata iz područja pošte i
telekomunikacija. U sklopu CARDS programa u Središnjem državnom uredu za upravu
završila školu za trenera državnih službenika Dublinske škole za javnu administraciju,
nezaobilazno je stečeno znanje kao načelnik Odjela za nabavu od lipnja 2000. godine pri
Ministarstvu pomorstva, prometa i veza uz istovremeno zaduženje na poslovima Višeg
ekonomskog savjetnika u Upravi Zračnog prometa ministarstva.

ZVONIMIR JUKIĆ, dipl. iur. - stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o
izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17). U dosadašnjoj karijeri radio je kao
odvjetnički vježbenik nakon čega svoj rad nastavlja u sustavu državne uprave, u sklopu
Vladinog ureda za javnu nabavu te kao voditelj odsjeka u Upravi za sustav javne nabave
ispred Ministarstva gospodarstva. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u
izradi zakonodavnog okvira sustava javne nabave – Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih
propisa, bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava te sudjelovao u
pripremi i implementaciji programa izobrazbe. Kao član hrvatskog tima u međunarodnom
projektu aktivno je sudjelovao u izradi Elektroničkog oglasnika. Trenutno je zaposlen u
Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke
te je član radne skupine za e-nabavu RH (Elektronički oglasnik javne nabave). Ujedno je i član
Radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji. Trener je javne nabave te
redovito sudjeluje na stručnim skupovima i radionicama o javnoj nabavi u zemlji i
inozemstvu.

BILJANA LERMAN, dipl. iur. - stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o
izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17). Trenutno radi kao direktorica pravnih
poslova u Nabava d.o.o. Uspješno je završila obuku kao jedan od pet nacionalnih trenera
javne nabave u organizaciji IPA Višekorisničkog projekta u ITC/ILO u Torinu. Kao trener u
sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području
javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je gost predavač na raznim seminarima,
radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Trenutno je zaposlena u Nabava d.o.o.,
društvu koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Radila je kao
direktorica Nabave u HŽ Infrastrukturi d.o.o., kao stručni savjetnik u Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave, kao samostalni referent u Sektoru logistike sada javne
nabave u HP d.d. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautorica knjiga.
Osoba je koja je pored rada u javnoj nabavi radila i kao savjetnik za nabavu za Svjetsku banku
te ima preko 15 godina radnog iskustva u struci. Na doktorskom je studiju na Pravnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja europskog prava.

IVA ŠULER, dipl. iur. - stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u
području javne nabave (NN, br. 65/17). Trenutno radi kao poduzetnica u Nabava d.o.o. čiji je
vlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave.
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave
pri Ministarstvu gospodarstva. U HŽ Infrastrukturi radila je kao rukovoditelj nabave. U
poduzeću Hrvatska elektroprivreda d.d. radila je u Sektor za javnu nabavu kao Rukovoditelj
Službe za unaprjeđenje sustava javne nabave u HEP grupi. Uspješno je završila obuku za
trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the
Western Balkans and Turkey“. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u
specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih
institucija i predavačica na radionicama za redovito usavršavanje iz javne nabave. Autorica je
više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautorica i urednica knjiga.

KRISTINA ZOVKO, dipl. iur. - stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o
izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17). Trenutno radi kao viša stručna savjetnica
pročelnika u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet. Posjeduje iskustvo u Ministarstvu poduzetništva i obrta kao
Voditeljica Službe za transnacionalne i višekorisničke programe i projekte u Upravi za EU
programe i projekte, u HP-Hrvatska pošti d.d. - Pomoćnica izvršne direktorice u Sektoru
javne nabave (kasnije preimenovanog u Ured za javnu nabavu) te u Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave. Pohađala je javnu nabavu na Međunarodnom Centru za
obuku-Međunarodna organizacija rada u Torinu, Italija.
Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave u Ministarstvu
gospodarstva, rada i poduzetništva te trening trenera Središnjeg državnog ureda za upravu.
Autorica je knjige „Sustav i praksa javne nabave“, te nekoliko stručnih članaka iz područja
javne nabave.

