
 

Rođena 7. ožujka 1972. u Zagrebu. 
 
Od 2004. godine zaposlena je u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, najprije kao voditeljica Odsjeka za 
tržište usluga u Odjelu za ocjenu sporazuma i sprječavanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika, 
a od 2007. godine kao zamjenica voditeljice u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju. Poslovi u 
Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju obuhvaćaju suradnju s Europskom komisijom i nacionalnim 
agencijama država članica EU, redovito sudjelovanje na sastancima Europske mreže tijela za zaštitu 
tržišnog natjecanja (ECN) kao članica skupine za suradnju i postupovna pitanja, provedbu EU projekata, 
suradnju u okviru Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN), te sudjelovanje u pregovorima o 
novim EU zakonodavnim prijedlozima iz prava tržišnog natjecanja. U pregovorima o ECN+ Direktivi o 
jačanju neovisnosti tijela za zaštitu tržišnog natjecanja bila je predstavnica delegacije RH te voditeljica 
Radne skupine za izradu Zakona o naknadama štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja, a 
sudjelovala je i u izradi izmjena Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. 
 
Profesionalnu karijeru započela je 1999. godine u Ministarstvu europskih integracija, u Upravi za 
usklađivanje pravnog sustava, s glavnim zaduženjem pripreme pravnih mišljenja o usklađenosti hrvatskih 
propisa s propisima Europske unije iz različitih područja Europskog prava. 
Od 2001. do 2004. zaposlena je u Uredu za ljudska prava Vlade RH, kao savjetnica na poslovima 

međunarodne suradnje s EU-om i UN-om, a tijekom tog razdoblja radila je kao predstavnica Vlade 

Republike Hrvatske u Uredu Visoke Povjerenice za ljudska prava Ujedinjenih naroda u Ženevi te je 

redovito sudjelovala na zasjedanjima Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Dva puta je bila 

zaposlena na praksi u Europskoj komisiji, Bruxelles, u Općoj upravi za zaštitu okoliša, gdje se bavila 

analizom EU pravne stečevine na poslovima preuzimanja i provedbe Direktive EU iz područja zaštite 

okoliša u tranzicijskim zemljama i u Općoj upravi za tržišno natjecanje kao predstavnica nacionalnog 

tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Sudjelovala je u pregovorima o pristupanju RH EU kao članica dvije 

radne skupine, Poglavlje 15 “Energetika” i Poglavlje 2  “Sloboda kretanja radnika”, a bila je uključena i u 

rad na pregovorima s EU u Poglavlju 8 «Tržišno natjecanje».  

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, magistrirala je europske studije i europsko pravo na 

University of Sussex, a 2012. godine doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, iz znanstvene grane 

trgovačko pravo i pravo tržišnog natjecanja, doktorska dizertacija “Primjena instituta oslobođenja ili 

smanjenja kazne u pravu tržišnog natjecanja”.  

Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih članaka iz područja prava tržišnog natjecanja objavljenih u 

domaćim i inozemnim stručnim časopisima i knjigama. U svojstvu sudionika i predavača redovito 

sudjeluje na međunarodnim edukacijama i konferencijama o pravu tržišnog natjecanja. Redoviti je 

predavač i autor programa o pravu tržišnog natjecanja u Državnoj školi za javnu upravu. Radila je kao 



vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na katedri za Pravo i kao gošća predavačica o 

pravu tržišnog natjecanja na Sveučilištu u Splitu, Odjelu za forenzičke znanosti. U svojstvu kratkoročnog i 

srednjoročnog stručnjaka za pravo tržišnog natjecanja sudjeluje u EU projektima na Kosovu i Cipru.  

Članica je Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja, Hrvatske udruge žena u pravnoj 

profesiji i Chevening alumni udruge Hrvatska (udruga bivših stipendista britanske Vlade u Republici 

Hrvatskoj). 

Govori engleski, njemački, španjolski, francuski i portugalski.  

 

 

 

 


