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RADNO ISKUSTVO
Direktor
Hrvatski ured za osiguranje [ 01/01/2007 – Trenutačno ]
Mjesto: Zagreb

Direktor Sektora za pravne, opće poslove i ljudske potencijale
Croatia osiguranje d.d. [ 01/08/2004 – 01/01/2007 ]
Mjesto: Zagreb

Pomoćnik direktora Sektora za pravne poslove
Croatia osiguranje d.d. [ 04/2003 – 01/08/2004 ]
Mjesto: Zagreb

šef Odjela za pravnu pomoć i zastupanje
Croatia osiguranje d.d. [ 15/05/2001 – 04/2003 ]
Mjesto: Zagreb

odvjetnički vježbenik
Odvjetničko društvo Pauković Kovačević Koren Pende [ 1998 – 15/05/2001 ]
Mjesto: Rijeka

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
doktorski kandidat
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu [ 2020 ]
Magistar pravnih znanosti, mr.sc.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci [ 2009 ]
diplomirani pravnik, dipl. iur.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci [ 1992 – 1997 ]
položen pravosudni ispit
Ministarstvo pravosuđa RH [ 2001 ]

Insurance degree - course
St. John's University, New York [ 2002 ]
Adresa: New York (Sjedinjene Države)

broker vrijednosnih papira
Zagrebačka burza [ 2002 ]
ovlaštetni izmiritelj u sporovima
Booz Allen Hamilton [ 2003 ]
high school diploma, matura
Manalapan High School [ 1992 ]
Adresa: Manalapan, New Jersey (Sjedinjene Države)

JEZIČNE VJEŠTINE
Materinski jezik/jezici: hrvatski
Drugi jezici:
engleski

talijanski

SLUŠANJE C2 ČITANJE C2 PISANJE C2

SLUŠANJE C1 ČITANJE B1 PISANJE A2

GOVORNA PRODUKCIJA C2

GOVORNA PRODUKCIJA B2

GOVORNA INTERAKCIJA C2

GOVORNA INTERAKCIJA B2

njemački
SLUŠANJE B1 ČITANJE B1 PISANJE A1
GOVORNA PRODUKCIJA A2
GOVORNA INTERAKCIJA A2

DIGITALNE VJEŠTINE
MS Office (Word Excel PowerPoint) / Vjeto baratanje Microsoft Office alatima (Word Excel Power Point)

PUBLIKACIJE
Financijska regulacija
[2021]
koautor knjige

Analysis of community-owned mutual insurers’ prospects of development in CEE countries:
Outlining research agenda
[2021]
https://doi.org/10.1111/rmir.12188
Risk Management and Insurance Review, Wiley

PRIMJENA EUROPSKE DIREKTIVE O OBVEZNOM OSIGURANJU GRAĐANSKOPRAVNE
ODGOVORNOSTI IZ UPORABE MOTORNIH VOZILA U HRVATSKOM PRAVU
[2017]
Zbornik radova- Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Perspektive razvoja uzajamnih društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj
[2017]
Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja

Nepoštene odredbe u ugovorima u osiguranju
[2013]
Zbornik znanstvene konferencije "Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba

Europski garancijski sustavi u osiguranju
[2012]
Industrija osiguranja u Hrvatskoj, poglavlje u knjizi

Procedures for internal complaints handling in insurance- new guidelines from EIOPA and
European practice
[2013]
Product Specifics on the Markets of Insurance and Reinsurance, rad u knjizi

Instrumenti zaštite potrošača u osiguranju
[2012]
Industrija osiguranja u Hrvatskoj, poglavlje u knjizi

Zaštita potrošača u području osiguranja
[2016]
Zbornik 54. susreta pravnika, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu - Osiguranje od automobilske odgovornosti Društveni interes za zaštitu oštećenih osoba
[2010]
rad u knjizi Naknada neimovinske štete - nove hrvatske orijentacijske medicinske tablice

Pravni aspekti medicinskog vještačenja i neimovinske štete u okviru građanskopravne
odgovornosti liječnika za štetu
[2008]
Liječnički vjesnik

Prijenos portfelja osiguranja i prijenos izdvojenih poslova
[2006]
rad u knjizi Novi propisi iz osiguranja: Zakon o osiguranju i Zakon o obveznim osiguranjima u prome

MREŽE I ČLANSTVA
Insurance Europe (Brussels)
[ Brussels, 2008 – Trenutačno ]
Member of the Executive Board

Council of Bureaux (Brussels)
[ Brussels, 2020 – Trenutačno ]
Member of the Supervisory Board

European Law Institute
[ Vienna, 2020 – Trenutačno ]
Co Chair of Croatian Hub

Hrvatske udruge poslodavaca, Udruga financijskog poslovanja
[ 2016 – Trenutačno ]
zamjenik predsjednika Izvršnog odbora (od 2021-nadalje)

Hrvatska udruga za pravo osiguranja (AIDA)
[ 2017 – Trenutačno ]
Predsjednik

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike
Hrvatske)
[ 2007 – Trenutačno ]
član Radne skupine za provedbu i praćenje

Imperial Riviera d.d.
[ 2019 – Trenutačno ]
član Nadzornog odbora

Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
[ 2009 – Trenutačno ]
član Nadzornog odbora

Zavod za građansko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci
[ 2018 – Trenutačno ]
Član

Council of Bureaux (Brussels)
[ 2014 – 2020 ]
Member of the Management Committee

Council of Bureaux (Brussels)
[ Brussels, 2014 – 2017 ]
Vice President

Metalska industrija Varaždin d.d.
[ 2019 – 08/2020 ]
član Nadzornog odbora

KONFERENCIJE I SEMINARI
Hrvatski dani osiguranja - međunarodna znanstveno-stručna konferencija
[ 2013 – 2020 ]
Organizator

Dani hrvatskog osiguranja
[ 2005 – 2013 ]
predavač
·

Prednosti i rizici liberalizacije obveznih osiguranja u prometu

·

Važnije novine kod naknade štete prema novom Zakonu o obveznim odnosima

Novi propisi iz osiguranja – savjetovanje Inženjerski biro d.d.
[ 2007 ]
predavač
Prijenos portfelja osiguranja i prijenos izdvojenih poslova

Novi Zakon o o obveznim odnosima - savjetovanje Inženjerski biro d.d.
[ 2005 ]
predavač
Osiguranje od odgovrnosti

Susret osiguravača i reosiguravača
[ 2012 ]
predavač
Zaštita potrošača u osiguranju -inicijative u EU i iskustva Hrvatske

Znanstvena konferencija "Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska
provedba", Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
[ 2012 ]
predavač
Nepoštene odredbe u ugovorima u osiguranju

Savjetovanje Hrvatskog ureda za osiguranje
[ 2004 – 2008 ]
predavač 2004. 2005. 2006. 2008.
·

Neosigurana vozila – problem iz europske i hrvatske perspektive

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu- važnija nova rješenja
·

Zakon o obveznim odnosima

·

Mirenje – alternativni način rješavanja sporova

Međunarodni simpozij HGK – Zdravlje na radu nužan čimbenik gospodarstva
[ 2002 ]
predavač
Zakonske pretpostavke ustroja i financiranja za rizik od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

Russian Insurance Days
[ 2008 ]
govornik/predavač

VOZAČKA DOZVOLA
Vozačka dozvola: B

NASTAVNA ZVANJA
predavač - Zdravstveno veleučilište
[ 2010 – 2015 ]

predavač- Visoko učilište Effectus
[ 2020 – Trenutačno ]

