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                                                        Ž I V O T O P I S 
 
 
Rođen sam u Zagrebu 27.studenog  1955. godine.  Završio sam gimnaziju u Splitu i 
diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Govorim talijanski i engleski jezik. Radim u MS 
Windovs i Office okruženju. 
 
Od 1984. do listopada 1993. godine radio sam u tadašnjem RO «ŽTP- Invest-u» ( sada HŽ- 
Infrastruktura) na poslovima građevinskih investicija , Sektor pripreme – Odjel geodetsko – 
imovinsko pravnih poslova. 
 
Od studenog 1993. pa do ožujka 2002.godine radio sam u Ministarstvu prostornog uređenja 
graditeljstva i stanovanja  
U Ministarstvu sam obavljao poslove savjetnika, višeg savjetnika, donačelnika i načelnika 
pravnih poslova. Imam položen državni stručni ispit za rad u tijelima državne uprave. 
 
U srpnju 1997.godine imenovan sam pomoćnikom ministra za upravno – pravne poslove, a 
na kojoj sam dužnosti bio do konca  ožujka 2002.godine. Za to vrijeme naročito sam radio na 
izradi zakona i drugih propisa iz područja graditeljstva, prostornog uređenja, stanovanja i 
komunalnog gospodarstva, te sudjelovao u izradi  drugih zakona i propisa, kao član radnih 
skupina i  povjerenstava,  iz područja vlasničkih odnosa, javne nabave i dr.  
 
Od 1998. pa do 2000.godine bio sam predsjednik, a nakon 2000. godine pa do ožujka 2002. 
godine član  Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova između jedinica 
lokalne samouprave. Također sam bio i ispitivač u Povjerenstvu za polaganje državnih 
stručnih ispita za područje graditeljstva i prostornog uređenja., pri Ministarstvu pravosuđa i 
uprave. 
 U 2001. godini putem Ministarstva za europske integracije pohađao sam seminar u Centru 
za europske studije u Strasbourgu vezano za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između 
RH i EU. 
 
Od travnja 2002. do siječnja 2004. godine radio sam u Hrvatskoj udruzi poslodavca (HUP) na 
mjestu direktora pravnih poslova. Kao predstavnik HUP-a sudjelovao sam u radu radnih tijela 
Hrvatskog sabora, povjerenstava Vlade Republike Hrvatske. 
 
Od 2004 do 2007. Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva. 
 
Od 2008.Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.  
Autor sam niza stručnih i preglednih radova, iz područja javnog građevinskog prava koji su 
objavljeni u stručnim časopisima, ( Informator, Porezi i pravo, Hrvatska pravna revija i dr.). 
Također sam održao i  predavanja na nizu stručnih skupova od kojih navodim primjerice – 
Aktualnosti pravne prakse u Opatiji, Sabor Hrvatskih graditelja , Dan graditelja i dr.  U izdanju 
«Informatora» objavio sam i više izdanja priručnika – Zbirka  propisa iz područja građenja sa 
komentarom. 
 
                                                                                  


