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 Stručna osoba sukladno čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017) 
s dugogodišnjim iskustvom u području javne nabave, financija i računovodstva. Ima završen 
specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i važeći certifikat te završen program 
izobrazbe „Trening trenera“. Tijekom 2012. godine pohađala je program “Training in Public 
Procurement in the Western Balkans and Turkey“, u sklopu EU IPA projekta u cilju uspostave i 
nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Suvlasnica je obrta za 
poslovno savjetovanje SILENTE. Prethodno je radila kao rukovoditeljica Odjela za javnu nabavu u 
Studentskom centru Rijeka, te kao voditeljica nabave u Rijeka 2020 d.o.o. te Rijeka Plus d.o.o. U sklopu 
poslova iz svog djelokruga pretežito obavlja poslove pripreme i provedbe javne i jednostavne nabave 
roba, radova i usluga, uz sudjelovanje pri izradi Plana nabave, pripreme dokumentacije o nabavi, 
odabira postupaka i načina nabave, izrađuje zapisnike, odluke i ugovore o javnoj nabavi, objavljuje 
objave u EOJN RH, vodi evidencije i izvještavanje. Redoviti je predavač u Specijalističkom programu 
izobrazbe u području javne nabave te na raznim seminarima i radionicama na temu javne nabave. 
Autorica je nekoliko članaka iz područja javne nabave 

 

 

ROBERT UREK, dipl.iur. 

Robert Urek diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U posljednjih četrnaest godina 
sudjeluje u organiziranju i rukovođenju postupcima javne nabave. Trenutno je zaposlen u Domu 
zdravlja Primorsko-goranske županije, na radnom mjestu Voditelj službe općih, pravnih, kadrovskih i 
poslova zaštite na radu pri čemu, uz ostala pravna područja, aktivno prati i provodi pravnu regulativu 
iz područja javne nabave. S ciljem kontinuirane izobrazbe sudjelovao je na brojnim savjetovanjima, 
predavanjima i usavršavanjima iz područja Javne nabave u praksi organiziranim od Uprave za sustav 
javne nabave Ministarstva gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, te Upravnog prava i pravne 
zaštite u Europskoj zajednici organiziranih na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (Upravno i 
Europsko pravo/ javna nabava). Specijalist je za javnu nabavu prema završenom specijalističkom 
programu izobrazbe u području javne nabave (potvrda Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 
od 20. listopada 2009. godine i certifikat u području javne nabave, Ministarstva gospodarstva od 13. 
siječnja 221. godine), a kao polaznik modula Ureda za javnu nabavu stekao je certifikat trenera javne 
nabave. Posjeduje važeći certifikat iz javne nabave. 

Posjeduje certifikat - međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti ECDL. 

 


