CURRICULUM VITAE
OSOBNI PODACI
Ime i prezime: Ivica Pranjić
Datum i mjesto rođenja: 15. studeni 1970. godine u Zagrebu
Državljanstvo: hrvatsko
Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece
Adresa: Bolnička cesta 87, 10090 Zagreb
Telefon: + 3851 34 55 914, 098 388-488
E-mail: ivica.pranjic@apis-it.hr

OBRAZOVANJE

•

Stručni ispit: 1999. godine položen državni stručni ispit za inspektora Financijske
policije – I. vrste zvanja

•

Fakultet: Ekonomski fakultet sam završio u Zagrebu 1996. godine. Program studija
završio sam po nastavnom planu i programu Poslovne ekonomije, smjer Trgovina.
Stekao sam stručni naslov diplomirani ekonomista. Diplomski rad s temom “Uloga i
značaj inkaso poslova u obavljanju međunarodnih plaćanja”, obranio sam s odličnom
ocjenom.

•

Srednja škola: 1989. godine završio sam Upravno-pravnu srednju školu u Požegi.
Maturirao sam s odličnom ocjenom.

•

Osnovna škola: školovao sam se u Kaptolu. Osmi razred sam završio 1985 godine u
O.Š. „Ivan Goran Kovačić“ u Kaptolu.

DODATNA EDUKACIJA
Tečajevi i seminari:
Položio sam:
§

Stručno usavršavanje za ovlaštenog internog revizora, u organizaciji Hrvatske
zajednice računovođa i financijskih djelatnika, Sekcije internih revizora, i stekao
zvanje OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR – specijalist za područje proračuna,
proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija.

§

Stručno usavršavanje ECDL tečajevi – osnove služenja računalom i internetom – (MS
Windows XP i MS Office 2003) i stekao međunarodno priznatu potvrdu o usvojenom
osnovnom informatičkom znanju – ECDL diplomu. Navedeni su tečajevi organizirani u
SRCE-u, a prema međunarodno priznatim računovodstvenim standardima –
European Computer Driving Licence.

§

Osposobljavanje i provjera znanja Poslodavca ili njegovih ovlaštenih iz zaštite na
radu.

§

Trening: u periodu od 26. do 30. siječnja 2009. godine uspješno završio
osposobljavanje za trenera javne nabave u organizaciji Uprave za javnu nabavu pri
Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske.

§

Dana 17. srpnja 2009. godine s uspjehom sam položio provjeru znanja o završenom
specijalističkom programu izobrazbe iz područja javne nabave u organizaciji
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

§

Od 5. ožujka do 05 lipnja 2012. godine uspješno sam sudjelovao u IPA 2009.
višekorisničkom projektu „Training in Public Procurement int he Western Balkans and
Turkey“ u organizaciji ITC-ILO International Training Centre i supotpisan od Uprave
za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva.

RADNO ISKUSTVO
•

16. rujan 2013. do danas APIS IT d.o.o. Paljetkova 18, Zagreb, Voditelj Ureda za
javnu nabavu

•

10. travnja 2010. – rujan 2013 godine Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada
Vukovara 41, direktor Službe za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o.

•

Kolovoz 2009. – 09. travnja 2010. godine, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada
Vukovara 41, rukovoditelj odjela za praćenje investicijskih projekata,

•

Srpanj 2008. – kolovoz 2009. godine - Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4,
Zagreb, pomoćnik ravnatelja za Financijsko-računovodstvene poslove

•

Listopad 2004. – lipanj 2008. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu,
Savska cesta 25, Zagreb, pomoćnik ravnatelja za Komercijalne poslove

•

Rujan 2001. – rujan 2004. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu,
Savska cesta 25, Zagreb, referent financijsko-materijalne kontrole u Službi
kontrolinga i plana

•

Studenog 1998. – kolovoza 2001. Ministarstvo financija – Financijska policija, Postaja
za Požeško-slavonsku županiju i Postaja za Zagrebačku županiju

•

Rujan 1996. – listopad 1998. trgovačko društvo „Tofrado“ d.o.o. Pleternica, u prodaji,
nabavi, financijama, računovodstvu, izvozu i uvozu.

VJEŠTINE
Rad na računalu: Microsoft Office programi i Internet
Vozačka dozvola: „B“ kategorije, aktivni vozač
Nakon stjecanja ovlaštenja za predavača u sustavu javne nabave održao sam 40-tak
predavanja u Specijalističkom programu izobrazbe iz područja javne nabave na teme:
- Objave, evidencije i statistička izvješća o javnoj nabavi i
- Postupci u javnoj nabavi,
- Dokumentacija za nadmetanje,

- Ponuda,
- Pregled i ocjena ponuda,
- Odluka o odabiru/odluka o poništenju,
- Načini nabave.
Tako sam sudjelovao u edukacijama i pripremi više stotina kolega koji su nakon pohađanja
Specijalističkih programa izobrazbe i polaganja stručnog ispita postali ovlaštenici u javnoj
nabavi – nositelji Certifikata iz područja javne nabave.
Od donošenja Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave sudjelovao sam kao predavač
na više desetaka radionica za redovito usavršavanje u organizaciji više različitih nositelja
programa. Teme radionica su bile različite:
– „Količine u sustavu javne nabave“,
– „Priprema i realizacija investicija u javnoj nabavi“
– „Zajednička javna nabava“
– „Javna nabava komunalnih društava“
– „Građevinski radovi“
– „Smjernice za javnu nabavu inženjerskih usluga“
– I druge teme.
Nositelji programa za koje sam provodio izobrazbu su:
- RIF,
- TEB,
- TIM4PIN,
- SAFU,
- CCU – CENTAR CJELOŽIVOTNOG UČENJA.
Strani jezici:
Njemački jezik : Aktivno znanje njemačkom jezika,
Engleski jezik – Pasivno znanje engleskog jezika.

HOBI I INTERESI
Hobi: nogomet, planinarenje, vožnja biciklom.

HUMANITARNI RAD :
Godinama sam dobrovoljni davatelj krvi, tako da sam do dana sastavljanja ovog Životopisa
48 puta dobrovoljno dao krv.

OBJAVLJENI STRUČNI ČLANCI I KNJIGE
1. U stručnom časopisu RIZNICA koji izdaje Hrvatska zajednica računovođa i
financijskih djelatnika, koji se izdaje uz časopis Računovodstvo i financije, u broju
RIZNICE 8/9 2014. godine sam objavio stručni članak „Količine u sustavu javne
nabave“, broj stručnog članka: UDD 347.7.
2. U stručnom časopisu RAČUNOVODSTVO REVIZIJA I FINANCIJE, u prilogu uz
navedeni časopis u broju 3/2016 objavio sam, zajedno s kolegom Antom Lobojom
stručni članak pod nazivom: „Plan nabave, sadržaj, način izrade i objava, s primjerima
iz prakse“, broj stručnog članka UDK 331.2
3. S stručnom časopisu Financije pravo i porezi, kojeg izdaje nakladnik TEB poslovno
savjetovanje, u broju 1/16, sam objavio stručni članak pod nazivom: „Izrada plana
nabave za 2016. – pitanja i odgovori“. Časopis je objavljen pod brojem UDK 336.142.

4. Zajedno sa skupinom autora, 2013. godine sam objavio knjigu: „Priprema i realizacija
investicija u javnoj nabavi“, u izdanju Hrvatske zajednice računovođa i financijskih
djelatnika, CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu pod brojem 839723.

KRATKI OPIS ZNANJA I VJEŠTINA
Na svom prvom radnom mjestu - u trgovačkom društvu “TOFRADO” d.o.o. u Pleternici, radio
sam na poslovima prodaje, nabave, financija, računovodstva, izvoza i uvoza. Navedeno se
trgovačko društvo bavi proizvodnjom, veleprodajom i maloprodajom građevinskog materijala,
te uvozom i izvozom. Samostalno sam vodio svaki pojedinačni posao od upita, narudžbe,
ugovora, zaprimanja robe, izrade kalkulacije, stavljanja robe na skladište i njenog vođenja na
skladištu, ponude, izrade računa i naplate prodane robe. Na taj sam se način u potpunosti
upoznao s tijekom robe i dokumenata koji prate robu bilo u nabavi, bilo u njenoj prodaji, te s
pravilima rada u privatnom sektoru.
Tijekom rada u Ministarstvu financija - Financijskoj policiji sam obavio nekoliko desetaka
kontrola, koje su obuhvaćale kompletno materijalno i robno knjigovodstvo, te kontrolu izrade
financijskih i poreznih izvješća, obračuna i uplate poreza. Također sam nekoliko puta
sudjelovao u kontroli proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija. Da bi kvalitetno i
efikasno mogao obavljati posao inspektora Financijske policije neophodno je bilo poznavanje
i neprekidno praćenje propisa iz područja računovodstva, financija i prava.
Na radnom mjestu referenta financijsko-materijalne kontrole u Službi kontrolinga i plana u
Sveučilištu u Zagrebu, Studentskom centru u Zagrebu sam obavljao kompleksne poslove
financijsko materijalne kontrole svih poslovnih jedinica Studentskog centra. Tako sam
između ostalog obavljao nadzor pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, te praćenje
primjene zakona i iz zakona izvedenih propisa, nadzor pravilnosti, ažurnosti i zakonitosti
financijsko materijalnog poslovanja, suradnje s tijelima vanjskog nadzora i slično.
Na radnom mjestu pomoćnika ravnatelja za Komercijalne poslove u Studentskom centru u
Zagrebu sam rukovodio s oko 150 radnika. Studentski centar u Zagrebu u vrijeme kada sam
obavljao poslove pomoćnika ravnatelja za Komercijalne poslove, a i danas ima oko 1000
radnika te predstavlja veliki subjekt.
U mom djelokrugu u okviru Komercijalnih poslova su bili Odjel nabave, Odjel skladišta, Odjel
trgovine, Odjel ugostiteljstva, Turistička agencija, Knjižara, Student servis, Odjel športa i
rekreacije, Odjel učilišta – Škola stranih jezika i Škola plesa. Svakodnevno sam se direktno
bavio upravljanjem sustavom, rješavanjem problema i unapređivanjem procesa javne
nabave, ostalih nabava, skladištenja, ugostiteljstva, trgovine, učilišta i slično. Za cijelo
vrijeme rada na mjestu pomoćnika ravnatelja za Komercijalne poslove rukovodio sam
kompletnim sustavom javne nabave Studentskog centra u Zagrebu koji je obuhvaćao
cjelokupni proces javne nabave od planiranja, provođenja postupaka javne nabave,
sklapanja ugovora i realizacije ugovora.
Na radnom mjestu pomoćnika ravnatelja za Financijsko-računovodstvene poslove u Domu
zdravlja Zagreb Centar sam rukovodio Financijsko-računovodstvenom službom, organizirao,
pripremao i provodio javna nadmetanja u ustanovi, bio sam ovlaštenik poslodavca rukovodio poslovima zaštite na radu u ustanovi. Uz sve navedeno u periodu od 26. do 30.
siječnja 2009. godine, uspješno sam završio osposobljavanje za trenera javne nabave u
organizaciji Uprave za javnu nabavu pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva
Republike Hrvatske. Za cijelo vrijeme rada u ustanovi koja je brojala oko 500 zaposlenika
sam rukovodio kompletnim sustavom javne nabave Doma zdravlja Zagreb Centar koji je
obuhvaćao cjelokupni proces javne nabave od planiranja, provođenja postupaka javne
nabave, sklapanja ugovora i realizacije ugovora.

Dana 17. srpnja 2009. godine s uspjehom sam položio provjeru znanja o završenom
specijalističkom programu izobrazbe iz područja javne nabave u organizaciji Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva, te sam na taj način stekao certifikat iz područja javne
nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, koji je preduvjet za
kvalitetan i stručan, te na Zakonu o javnoj nabavi utemeljen rad.
Od kolovoza 2009. godine do 09. travnja 2010. godine zaposlen sam u Zagrebačkom
holdingu d.o.o. na radnom mjestu Rukovoditelj odjela za praćenje investicijskih projekata u
Direkciji. Na navedenom sam mjestu radio na uspostavu jedinstvenog registra investicijskih
projekata Zagrebačkog holdinga. Osim toga sam bio član nekoliko timova za praćenje
investicijskih projekata za kapitalne projekte Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Dana 09. travnja 2010. godine sam imenovan direktorom Službe za nabavu Zagrebačkog
holdinga d.o.o. jednog od najvećih naručitelja – obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi u
Republici Hrvatskoj. Služba za nabavu zapošljavala je 60-tak djelatnika koji su svake godine
provodili postupke javne nabave i donosili više od 5.000 odluka o odabiru godišnje. U
Zagrebačkom holdingu d.o.o. se godišnje provede više od 5.000 postupaka javne nabave,
donese isto toliko odluka o odabiru ili odluka o poništenju, te se sklopi ugovora u vrijednosti
većoj od 1 milijardu kuna.
U vrijeme moga rada u Zagrebačkom holdingu kao direktora Službe za nabavu, u iznimno
teškom vremenu kroničnog neplaćanja, Služba za nabavu je sa svim svojim zaposlenicima u
Službi za nabavu i radnicima u nabavama podružnica i ovisnim društvima:
- Redovito i pravovremeno provodila sve postupke javne nabave za sklapanje Okvirnih
sporazumu i ugovora o javnoj nabavi,
- Imala oko 700 aktivnih Okvirnih sporazuma koju su se svakodnevno realizirali
sklapanjem ugovora ili izdavanje narudžbenica,
- Pravovremeno pokretala i zanavljala Okvirne sporazume obvezno prije isteka važećih
Okvirnih sporazuma,
- Pravovremeno provodila postupke nabave za sklapanje ugovora za nabavu roba,
radova i usluga za jednokratne isporuke i za investicije,
- Imala redovite kontrole od Službe za internu reviziju i kontrolu, Državnog ureda za
reviziju i Kontrolnog ureda za javnu nabavu Grada Zagreba, čija su izvješća redom
bila vrlo pozitivna,
- Sustav se redovito poboljšavao i usavršavao osobito za dane primjedbe od strane
navedenih ureda,
- Nije podnesena niti jedna prijava za prekršaj od strane nadzora Uprave za sustav
javne nabave budući da su svi provedeni nadzori imali pozitivna izvješća,
- Više od polovice svih djelatnika Službe za javnu nabavu su završili Specijalističke
programe izobrazbe i redovito pohađali stručna usavršavanja iz područja javne
nabave,
- Ostvarivali značajne uštede u jediničnim cijenama i iznosima ponuda u odnosu na
jedinične cijene i iznose ponuda prije moga dolaska u Službu za nabavu.
Zbog razmimoilaženja u mišljenjima vezanim uz daljnji način rada Službe za nabavu
Zagrebačkog holdinga d.o.o. i prebacivanja poslova Službe za nabavu u Gradski ured za
javnu nabavu, te zbog blizine isteka moga drugog mandata direktora Službe za nabavu sam
dana 16. rujna 2013. godine sklopio ugovor o radu s Agencijom za praćenje informacijskih
sustava i informacijskih tehnologija – APIS IT d.o.o., Paljetkova 18, Zagreb za radno mjesto
Voditelj Ureda za javnu nabavu. Prije sklapanja ugovora sam prošao dugotrajnu i rigoroznu
proceduru javnog natječaja – psihologijskog testiranja, motivacijskih testova, testova
inteligencije i razgovora sa stručnim djelatnicima Zavoda za zapošljavanje i Agencije za
praćenje informacijskih tehnologija. U APIS IT d.o.o.samo od svog dolaska reorganizirao i
reformirao Ured za javnu nabavu na način da sam:
- Promijenio izgled i sadržaj Plana nabave i dokumentacije za nadmetanje, registra
ugovora i okvirnih sporazuma,

-

Predložio i napisao Naputak za javnu nabavu bagatelne vrijednosti na koju se ne
primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, u kojem sam definirao da Ured za javnu nabavu
provodi bagatelnu nabavu,
Predložio i proveo novu organizaciju Ureda za javnu nabavu,
Izradio dokumente – procesi javne nabave i procedure javne nabave u APIS IT d.o.o.
u kojima je definirana uloga – obveze i odgovornosti Ureda za javnu nabavu i svih
dionika javne nabave u APIS IT d.o.o. u procesu javne nabave od pripreme i izrade
Plana nabave pa sve do zaprimanja, provjeravanja i ovjeravanja ulaznih računa i
praćenja dobavljača – kvalitativno i kvantitativno.

Ivica Pranjić, dipl.oec.

