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PODRUČJA INTERESA
ekonomika javnog sektora; lokalne financije; proračun i proračunski proces; odnos između
predstavničke i izvršne vlasti u proračunskom procesu na lokalnoj i državnoj razini; porezni izdaci

SADAŠNJI SLUŽBENI POLOŽAJ
ravnatelj, Institut za javne financije, Zagreb

MATIČNI BROJ ISTRAŽIVAČA
247192

AKADEMSKO OBRAZOVANJE
2010. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu – doktor znanosti
2007. Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu – doktor znanosti
2003. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – magistar znanosti
2000. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – diplomirani ekonomist

STRUČNO OBRAZOVANJE
2012. UN akademija - tromjesečni obrazovni program u organizaciji Hrvatskog društva za Ujedinjene
narode (HDUN) i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih integracija RH, uz
potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u RH.
2003. - World Bank Institute's Web Based Course on Intergovernmental Fiscal Relations and Fiscal
Decentralization in Collaboration with PREM.
2001. - International Budget Project Seminar: Applied Budget Work Case Study Seminar; Seminar on
International Applied Budget Work at the Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC, SAD.
2001. - State Fiscal Analysis Conference, Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC, SAD.

ZNANJE STRANIH JEZIKA
engleski i njemački

PROFESIONALNO ISKUSTVO
7/2019. ravnatelj, Institut za javne financije, Zagreb
2018. znanstveni savjetnik, polje ekonomije, Institut za javne financije, Zagreb
2018. viši znanstveni suradnik, polje politologije, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
2017. izvanredni profesor, naslovno znanstveno-nastavno zvanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2013. viši znanstveni suradnik, polje ekonomije, Institut za javne financije, Zagreb
2012. docent, naslovno znanstveno-nastavno zvanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2011. znanstveni suradnik, polje ekonomije, Institut za javne financije, Zagreb.
2010. znanstveni suradnik, polje politologije, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
2007. viši asistent, Institut za javne financije, Zagreb
2002. asistent, Institut za javne financije, Zagreb
2000. znanstveni novak, Institut za javne financije, Zagreb
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STIPENDIJE I NAGRADE
2000. Pohvalnica Dekana fakulteta za izvrstan rad i uspjeh u studentskim izvannastavnim aktivnostima, te
promidžbu studenata Ekonomskog fakulteta
1998. - 2000. Stipendist Ministarstva znanosti i tehnologije

OSTALE PROFESIONALNE AKTIVNOSTI
2020.- član znanstvenog odbora znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment
(voditelj J. Pavičić)
2020. član organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Public Sector Economics
2020. član organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije „Migracije i identitet: kultura,
ekonomija, država (2)“
od 2020. glavni urednik časopisa Porezni vjesnik
od 2019. član Povjerenstva za fiskalnu politiku, predstavnik Instituta za javne financije
2019. vanjski suradnik i sunositelj kolegija Politika oporezivanja i javne potrošnje (uz K. Ott) na doktorskom
studiju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
od 2019. član uređivačkog Odbora časopisa Porezni vjesnik
od 2015. do 2019. Odlukom Znanstvenog vijeća Instituta za javne financije predsjednik Znanstvenog vijeća
od 10/2017. član Upravnog vijeća Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb
od 2017. član uređivačkog Odbora časopisa Public Sector Economics
od 12/2016. do 7/2019. član Upravnog vijeća Instituta za javne financije, predstavnik Znanstvenog vijeća
2016. vanjski suradnik i sunositelj kolegija Politika oporezivanja i javne potrošnje (uz K. Ott) na doktorskom
studiju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
2015. vanjski suradnik i sunositelj kolegija Svjetovna dimenzija Crkve: financije, menadžment,
marketing (uz S. Sliškovića i J. Pavičića) na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu
od 2014. do 2015. Odlukom Vlade RH predsjednik Povjerenstva za analizu poreznih rashoda u okviru
dubinske analize rashoda državnog proračuna RH
od 2014. do 2019. član Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora, predstavnik Instituta za javne
financije
2014. član Odbora za dodjelu godišnje nagrade prof. dr. Marijan Hanžeković
2013. vanjski suradnik Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu na kolegiju Politika oporezivanja i javne
potrošnje
od 2013. do 2016. Odlukom Vlade RH predsjednik Sanacijskog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u
Zagrebu
od 2013. do 2016. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa član Upravnog vijeća
Studentskog centra u Osijeku
od 2012. do 2015. vanjski član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskog sabora
od 2012. član uređivačkog Odbora časopisa Carinski vjesnik
od 2012. do 2013. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa član Upravnog vijeća
Studentskog centra u Zagrebu
od 2011. do 2013. Odlukom Vlade RH član Odbora za fiskalnu politiku
2009. član Stručne radne skupine za praćenje financijskog učinka reforme zdravstva
od 2007. do 2012. vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na kolegiju Javne financije
od 2006. do 2016. član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Financijska teorija i praksa
2006. član pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, Radna skupina za
poglavlje 33 - Financijske i proračunske odredbe
od 2002. do 2004. odlukom Vlade RH član Sanacijskog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu

RAD NA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA
2021.

2020.
od 2010.
2019.
2017.

Implementing shared anti-corruption and good governance solutions in Southeast Europe:
innovative practices and public-private partnerships (Provedba zajedničkih
antikorupcijskih rješenja i primjera dobrog upravljanja u jugoistočnoj Europi: inovativne
prakse i javno-privatna partnerstva, naručitelj EEA and Norway Grants Fund for Regional
Cooperation kojeg zastupa ECORYS Polska sp. z o.o., Varšava, Poljska
Radni odnosi u RH i mogući pravci razvoja radnog zakonodavstva (naručitelj Ministarstvo
rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike)
Program permanentnog istraživanja poreznog sustava (naručitelj Ministarstvo financija,
Porezna uprava RH)
Izrada metodologije izračuna poreznog klina i izvješće o poreznom klinu u razdoblju 2014.18. (naručitelj Ministarstvo financija, Porezna uprava RH)
Razvoj i testiranje dijagnostičkog alata za ocjenu troškova oporezivanja PDV-om
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2017.
2014.
2013.
2013.
2011.
2010.
2010.
2009.
2009.
2007.
2008.
2008.
2006.
2004.
2004.
2003.
2003.
2003.
2003.
2002.
2002.
2002.
2000.
2000.
2000.
2000.

Analiza neto fiskalnih učinaka povećanja plaća u javnom sektoru (naručitelj Ministarstvo
rada i mirovinskog sustava)
Perspektiva sustava poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj (naručitelji: HUB,
HPB stambena štedionica d.d., PBZ stambena štedionica d.d., Prva stambena štedionica d.d.,
Raiffeisen stambena štedionica d.d. i Wustenrot stambena štedionica d.d.)
Analiza sustava poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj (naručitelji: HUB, HPB
stambena štedionica d.d., PBZ stambena štedionica d.d., Prva stambena štedionica d.d.,
Raiffeisen stambena štedionica d.d. i Wustenrot stambena štedionica d.d.)
Ekonomski i fiskalni učinci poslovanja Wüstenrot stambene štedionice d.d. (naručitelj
Wüstenrot stambena štedionica d.d.)
Rezultati analize potreba za edukacijom malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na
poduzetničkim vještinama u 2011. godini (naručitelj Hrvatska gospodarska komora - HGK)
Rezultati analize potreba za edukacijom malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na
poduzetničkim vještinama u 2010. godini (naručitelj Hrvatska gospodarska komora - HGK)
Analiza sustava zaposlenih u hrvatskom javnom sektoru, 2005-2008 (naručitelj Matica
hrvatskih sindikata)
Partnerstvo za socijalnu uključenost (naručitelj Europska komisija).
Rezultati analize potreba za edukacijom malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na
poduzetničkim vještinama (naručitelj HGK)
Identitet hrvatskog javnog sektora i EU standardi (naručitelj Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa - MZOŠ)
Analiza i evaluacija poreznog i kvaziporeznog opterećenja hotelskih poduzeća u Hrvatskoj i
konkurentskim zemljama (Hrvatska gospodarska komora - HGK)
Dizajniranje sustava kompenzacija Posmrtne pripomoći i analiza strateških, financijskih i
motivacijskih učinaka (naručitelj Posmrtna pripomoć)
Porezni izdaci u Hrvatskoj u razdoblju od 2003. do 2005. godine – porez na dohodak, dobit,
promet nekretnina i dodanu vrijednost
Porezni izdaci u Hrvatskoj u razdoblju od 2000. do 2004. godine – porez na dohodak, dobit,
promet nekretnina i dodanu vrijednost
Odlučivanje o proračunima lokalnih i regionalnih jedinica u Hrvatskoj
Pokazatelji proračunske transparentnosti
Civilno društvo u procesu stjecanja povjerenja u Hrvatskoj i proces izgradnje partnerstva s
državom i drugim dionicima, u okviru projekta Indeks civilnog društva u Hrvatskoj 2003/2005
Financiranje visokog školstva i znanosti
Uloga parlamenta u proračunskom procesu
Ekonomski aspekti poboljšanja socijalne slike Hrvatske
Troškovi oporezivanja u Hrvatskoj: administrativni troškovi i troškovi ispunjavanja porezne
obveze
Neslužbeno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj
Fiskalna politika i fiskalni sustav Republike Hrvatske u procesu tranzicije
Ekonomika javnog sektora - transparentnost, odgovornost i participacija
Local Government Budgeting in Croatia
Lokalne financije i lokalni proračuni u Republici Hrvatskoj
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