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31. kolovoza 1980. godine
Osijek, Republika Hrvatska
magistar prava, sveučilišni specijalist upravljanja razvojem lokalne i
regionalne samouprave
oženjen, otac dvoje djece

Životopis
Darijo Jurišić, završio je III. prirodoslovno matematičku gimnaziju u Osijeku, zatim 2008.
godine diplomski sveučilišni studij prava na Pravnom fakultetu Osijek, te 2012. godine
poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave“
na Pravnom fakultetu Osijek. Od 2012. godine doktorand je poslijediplomskog
interdisciplinarnog doktorskog studija Europski studiji, Doktorske škola društvenohumanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Radno iskustvo stekao je u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji (samostalni
upravni referent u Službi za imovinsko-pravne poslove), Ministarstvu gospodarstva, rada i
poduzetništva (stručni suradnik u Upravi za međunarodnu suradnju u području rada i
sigurnosti), Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (stručni savjetnik u Samostalnom
odjelu za međunarodnu suradnju), te u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (upravni
savjetnik, viši upravni savjetnik i voditelj službe) u Upravi za cestovni i željeznički promet i
infrastrukturu) gdje je do imenovanja bio zaposlen kao voditelj Službe sigurnosti cestovnog
prometa
Izabran je za zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Hrvatskom saboru i
stupio je na dužnost 21. prosinca 2016. godine.
Dužnosti i imenovanja
- član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (od svibnja 2013. do
prosinca 2016.)
- predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u radnoj skupini za izradu
Nacionalne strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom 2016.- 2020.
- koordinator Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za provedbu Nacionalne
strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom 2007. - 2015.
- član Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče (od travnja 2014. do travnja 2016.)
- član Delegacije Republike Hrvatske za obranu Inicijalnog izvješća Republike Hrvatske o
provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN pred Odborom za prava osoba s
invaliditetom UN, Geneva, Švicarska 2015.
- član Državne ispitne komisije koja ispituje poseban dio državnog stručnog ispita, ispitivač
za upravno područje promet - cestovni promet i ceste (od siječnja do prosinca 2016.)
- član Povjerenstava za provođenje ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti
javnog cestovnog prijevoza (od prosinca 2015. do prosinca 2016.)
- član Povjerenstva za usklađivanje voznih redova (od prosinca 2015. do prosinca 2016.)
Neformalno stručno obrazovanje
- Nomotehničke smjernice za izradu propisa, Državna škola za javnu upravu, Zagreb 2015.
- Program za izobrazbu službenika u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim
sudovima i u primjeni Zakona o općem upravnom postupku, Pravni fakultet u Zagrebu,
Zagreb, 2014.
- Pravo na pristup informacijama, Državna škola za javnu upravu, Zagreb, 2014.
- Zakon o općem upravnom postupku u praksi, Državna škola za javnu upravu, Zagreb,
2013.
- Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku, Državna škola za javnu upravu,
Zagreb, 2013.
- Život dokumenata: Od izrade do usvajanje, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i
Europski institut za javnu upravu (EIPA), Zagreb, 2012.

- Pravo unutarnjeg tržišta Europske unije, Državna škola za javnu upravu, Zagreb, 2011.
- Pretraživanje i pronalaženje dokumentacije Europske unije, Ministarstvo vanjskih poslova i
europskih integracija, Zagreb 2011.
- Strateško planiranje u kontekstu europskih integracija, Središnji državni ured za razvojnu
strategiju i koordinaciju fondova EU, Zagreb, 2011.
EU, Zagreb, 2011.
- Osnove Europske unije, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Zagreb,
2011.
- Uvod u strukturne fondove/kohezijski fond, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i
koordinaciju fondova 2010.
- Državni stručni ispit položio je 2009. godine.
Neformalno ostalo obrazovanje
- Opća planinarska škola, Planinarsko društvo Sveučilišta Velebit, Zagreb, 2010.
- Tečaj temeljnih sposobnosti vođenja, Hrvatska vojska, Bjelovar, 2007.
- Edukacija i stjecanje radnog iskustva, CCUSA, SAD (Delaware), od veljača do rujna 2005.
- Managment i marketing seminar Svjetske skautske organizacije (WOSM), Švicarska, 2005.
- Seminari i tečajevi za voditelje Saveza izviđača Hrvatske (SIH), nekadašnji Woodbadge
instruktor III. stupnja
Sudjelovanje na konferencijama
- Međunarodna konferencija: Globalni pakt za poslove: Potpora strategijama za oporavak od
krize u zemljama Jugoistočne Europe, Međunarodna organizacija rada, Split, listopad 2011.
- Konferencija o dostojanstvenom radu i zelenim poslovima, Međunarodna organizacije rada
i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, travanj 2011. god.
Ostalo
Rad na računalu:
- verificirana napredna informatička znanja i vješto vladanje alatima Microsoft Office™,
(ECDL Diploma Specijalist, Hrvatski informatički zbor i E-learning tečaj MS Word, Cognita)
Strani jezici:
- engleski (razumijevanje, govor, pisanje - odlično)
- njemački (razumijevanje, govor, pisanje - dobro)
Vojna obveza:
Regulirana, redovni vojni rok odslužen u Hrvatskoj vojsci
Vozački ispit:
A, A1, B, F, G i M kategorija
Volonterski rad:
- počasni član Športske udruge Pravos
- tajnik i jedan od osnivača Športske udruge Pravos (od 2000. do 2008.)
- načelnik za naobrazbu voditelja Saveza izviđača Hrvatske (od 2002. do 2007.)

