
 Marijana Vuraić Kudeljan 
 

 

ŽIVOTOPIS 

OSOBNE INFORMACIJE 

  

IME I PREZIME 

KONTAKT PODACI 
MARIJANA VURAIĆ KUDELJAN 

 

  Vladimira Nazora 36, 10380 Sveti  Ivan  Zelina 

     099/650 1183 

   marijana.vuraic-kudeljan@porezna-uprava.hr 

  Spol   ženski| Datum rođenja   11. veljače 1973. | Državljanstvo  hrvatsko 
  Bračno stanje: udata, 1 dijete 

 

 
RADNO ISKUSTVO 

UKUPNO RADNO ISKUSTVO 23 godina 6 mjeseci 9 dana (na dan 23.03.2021.) 

RADNO ISKUSTVO U POREZNOJ 
UPRAVI 

23 godina 6 mjeseci 9 dana (na dan 23.03.2021.) 

 9.1.2015. do danas  zamjenik ravnatelja  
Središnji ured, Uredu ravnatelja 

 1.9.2013. -  8.1.2015. pomoćnik ravnatelja  
Središnji ured, Sektor za normativnu djelatnost i samooporezivanje  
( od 1.9.2014. do 8.1.2015. obavljala po nalogu poslove radnog mjesta – položaja zamjenika 
ravnatelja u Središnji ured 

 1.6.2012. - 31.8.2013. pomoćnik ravnatelja  
Središnji ured, Sektor za porezni sustav 

 1.8.2009. - 31.5.2012. pomoćnik ravnatelja  
Središnji ured, Službi za osobni identifikacijski broj 

 1.10.2005. - 31.7.2009. načelnik odjela  
Središnji ured, Službi za porezni sustav, Odjel za opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine 

 15.9.2003. - 30.9.2015. upravni savjetnik za porez na dohodak, imovinske i lokalne poreze  
Središnji ured, Službi za porezni sustav, Odjel za izravne poreze 

 10.6.2002. - 14.9.2003. upravni savjetnik  
Središnji ured, Službi za porezni sustav, Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i 
međunarodnu suradnju 

 1.5.2001. - 9.6.2002. samostalni upravni referent za porez  
Područnom uredu Zagreb, Ispostava Sveti Ivan Zelina 

 15.10.1999.  - 30.4.2001. voditelj ispostave  
Područnom uredu Zagreb, Ispostava Sveti Ivan Zelina 

 1.2.1999.  - 14.10.1999. v.d. voditelja ispostave  
Područnom uredu Zagreb, Ispostava Sveti Ivan Zelina 

 15.9.1997. - 31.1.1999. Mlađi pristav I vrste zvanja za porez  
Područnom uredu Zagreb, Ispostava Sveti Ivan Zelina 

 

 
 
 



   

 

 
FORMALNO OBRAZOVANJE 

6.10.2004. završila poslijediplomski znanstveni studij iz fiskalnog sustava i fiskalne politike na Pravnom 
fakultetu u Zagrebu, obranila magistarski rad s naslovom „Nasljedstva i darovanja kao predmet 
oporezivanja“ 

12.7.1996.  diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i poslovne financije 

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

svibanj, 2019. Osposobljavanje za internu reviziju 

rujan, 2018. Europa ukratko: europske i nacionalne politike 

travanj, 2016. Psihologija utjecaja na visoki menadžment- rukovodeći 

listopad, 2015. Politička ekonomija poreznih reformi  

listopad, 2015. Porezna politika 
srpanj, 2014. Predstavljanje hrvatskog sustava fiskalizacije 
ožujak, 2014. Borba protiv porezne prijevare 

studeni, 2012. Aktualnosti u Poreznoj upravi te obveze PU vezane uz pristupanje u EU 
studeni, 2012. Program izobrazbe i razmjena iskustava o nacionalnoj koordinaciji ekonomskih, financijskih i 

monetarnih poslova EU 
travanj, 2012. Platforma za upravljanje rizicima 
ožujak, 2010. OIB 
rujan, 2009. Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse 

siječanj, 2008. Izrada revizijskog traga 
 

CERTIFIKATI I OVLAŠTENJA 

02.12.2015. Certifikat o obavljenoj sigurnosnoj provjeri – VRLO TAJNO, NATO SECRET, EU SECRET 

lipanj, 2014. Program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i 
imovine ugroženih požarom 

prosinac, 2007.  Trening trenera - osnovni trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi 

ožujak, 2006.  Godišnji obračun poslovanja 

 

OSOBNE VJEŠTINE 

Strani jezici Engleski  B1.d ( razumijevanje, govor, pisanje, čitanje ) 

Digitalna komunikacija 

Komunikacijske vještine 

 

Organizacijske vještine 

Poslovne vještine 

 

poznavanje rada na računalu 
visoko razvijene -  stečene tijekom rada na rukovodećim radnim mjestima, dodatno razvijene 
aktivnim sudjelovanjem u svojstvu predavača na raznim skupovima 
visoko razvijene – stečene kroz vođenje niza uspješnih projekata koji su uspješno saživjeli u 
Hrvatskoj: OIB, Fiskalizacija 
kroz dugogodišnje iskustvo – izradila niz zakonskih prijedloga iz područja poreza, sudjelovala u 
donošenju propisa iz nadležnosti drugih institucija; sudjelovala u radu međunarodnih grupa; 
izradila niz prezentacija, bila aktivnih sudionik niza panela i okruglih stolova, izradila niz članaka iz 
područja poreza; održavanje edukacija za porezne obveznike i porezne službenike 
 

 

 
ČLANSTVO U TIJELIMA  I RADNIM SKUPINAMA 

 Član Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke 
Član Radne skupine za pripremu predsjedanja i predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem 
Europske unije 2020 
Član Povjerenstva za odobrenje  formalnog obrazovanja 
Članica Komisije za obradu zahtjeva za reprogramiranje naplate poreznog duga i zahtjeva za otpis 
duga s osnove kamata 
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Članica Odbora za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Ministarstva financija, 
Porezne uprave 
Članica Vijeća Porezne uprave za osiguranje poštivanja poreznih propisa 
Članica Državne ispitne komisije za posebni dio državnog stručnog ispita iz područja financija 
Članica Odbora za strateško upravljanje Projektom modernizacije Porezne uprave 
Članica Uređivačkog odbora Poreznog vjesnika 
Članica Odbora za provedbu Projekta uspostave Sustava za upravljanje rizicima izvršenih 
poreznih obveza – CRMS 
Članica Povjerenstva za odobrenje formalnog obrazovanja 
Imenovana odgovornom osobom za provedbu Strateškog plana Porezne uprave za razdoblje 
2015-2017. 
Članica Odbora za strateško upravljanje Projektom modernizacije Porezne uprave 
Članica Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija 
Članica Radne skupine za izradu Smjernica za postupanje po članku 63. Zakona o porezu na 
dohodak 
Članica Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog 
zakona u dijelu koji se odnosi na poreznu zastaru 
Članica Ispitnog povjerenstva za provedbu ispita za poreznog savjetnika ( ispitivač iz predmeta 
Porezno pravo u Republici Hrvatskoj ) 
Članica Visokog procjeniteljskog povjerenstva sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina 
Članica Radne skupine u svezi projekata radi modernizacije Porezne uprave 
Članica Odbora za provedbu projekta Generalna podrška nadzoru – GAS 
Članica Nadzornog odbora Hrvatske komore poreznih savjetnika 

 
 

PROJEKTI 

 Voditelj projekta „Uvođenje OIB u RH“ 

 Voditelj projekta „razmjena podataka“ 

 Voditelj projekta „Fiskalizacija“ 
Voditelj projekta „utvrđivanje neevidentiranog prihoda“ 
Voditelj projekta e-Fiskalizacija 

 

OSTALO 
 

Vozačka dozvola 
Radne ocjene 

B kategorija 
tijekom rada u Poreznoj upravi ocjenjivana najvišim ocjenama 

 


