
 

 

 
 
 
Rođena 4. ožujka 1961.  
 
Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine (pravosudni 
smjer). 
 
Položila pravosudni ispit.  

 
Od 1985. do 1997. godine radi u Odjelu tijela za vezu i provedbu međunarodnih ugovora 
Središnje službe HZMO-a u Zagrebu. Obavljajući poslove savjetnice (1994. - 1997. 
godine) sudjeluje u pregovorima i izradi nacrta međunarodnih ugovora o socijalnom 
osiguranju između Republike Hrvatske i mnogih europskih zemalja.  

 
Od 1997. godine, odnosno od osnivanja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u 
tekstu: AZTN) do danas radi na svim rukovodećim poslovima u provedbi propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja, počevši od načelnice Odjela za sporazume (1997. - 2001. godine), 
pomoćnice ravnatelja (2001. - 2003. godine), samostalne savjetnice u Uredu 
predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (2004.), direktorice Sektora za pravni i 
ekonomski sustav (2004. do 2005. godine) i direktorice Sektora za zaštitu tržišnog 
natjecanja (2005. - 2009. godine). 
 
Odlukama Hrvatskog sabora imenovana je u tri mandata članicom Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće). Prvi mandat obnašala je u razdoblju od 
veljače 2009. do veljače 2014. godine, drugi mandat u razdoblju od veljače 2014. do 
veljače 2019. godine , a treći mandat na razdoblje od pet godina započela je obnašati 1. 
ožujka 2019. Od prosinca 2013. godine do danas obnaša dužnost zamjenice 
predsjednika Vijeća.  
 
U više od dva desetljeća rada u stručnoj službi i u Vijeću, kao stručnjakinja dala je 
značajan osobni doprinos u svim područjima rada AZTN-a.  
 
Sudjelovala je u izradi svih najvažnijih rješenja i mišljenja iz nadležnosti AZTN-a te u 
izradi godišnjih izvješća o radu, Statuta i ostalih općih akata, a intenzivno je radila i na 
edukaciji stručne službe AZTN-a.  
 
 



 

 

Dala je značajan osobni doprinos u izradi svih Nacrta prijedloga zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja (2003., 2009. i 2013.) i njihovih provedbenih propisa – uredbi (2004. i 2011.), 
odnosno njihovom usklađivanju s pravnom stečevinom EU, kao predsjednica ili članica 
radnih skupina za izradu tih propisa. 
 
Kao članica radne skupine sudjelovala je i u izradi Nacrta prijedloga zakona o 
postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja. Taj zakon stupio je 
na snagu 22. srpnja 2017. godine. 
 
Također, bila je članica radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o zabrani 
nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koji je stupio na snagu 7. prosinca 
2017. godine, a tijelo nadležno za  njegovu provedbu postaje AZTN.   
Zajedno s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, kao resornog ministarstva, 
sudjeluje u izradi smjernica koje su u dokumentu pod nazivom: „Odgovori na pitanja 
adresata Zakona o zabrani nepoštenih trovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“ 
objavljene na mrežnim stranicama AZTN-a i Ministarstva poljoprivrede, kako bi se svim 
adresatima tog prisilnog propisa omogućilo lakše i brže usklađivanje njihovog poslovanja 
s novim zakonom.  
 
Bila je i članica Radne skupine za pripremu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske 
Europskoj uniji za poglavlje 8: Tržišno natjecanje (zadužena za područje sporazuma), a 
bila je i članica stručnog tima koji je pružao stručnu podršku članovima hrvatskog 
izaslanstva u pregovorima pri sklapanju Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju 
Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA-i).  

 
Uže se specijalistički obučavala pohađajući veliki broj seminara, radionica i konferencija 
iz područja prava i politike tržišnog natjecanja u organizaciji Europske komisije, 
Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN), OECD-a, UNCTAD-a, WTO-a, IBA-e, 
EIPA-e, Akademije za europsko pravo -Trier, Ministarstva pravde SAD-a i drugih. 
 
Predavala je i na brojnim stručnim skupovima iz područja prava i politike tržišnog 
natjecanja u zemlji i inozemstvu. Gost je predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. 
 
Autorica ili koautorica je nekoliko stručnih radova iz područja prava tržišnog natjecanja i 
nepoštenih trgovačkih praksi koji su objavljeni u domaćim i inozemnim publikacijama. 
 
Ispitivač je prema posebnom dijelu državnih upravnih ispita iz područja prava i politike 
tržišnog natjecanja pri Ministarstvu uprave.  
 
Nije članica niti jedne političke stranke. 


