
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Vesna Haluga 

 

 

 

 

1. Datum i mjesto rođenja: 22 lipnja 1972, Zagreb, Republika Hrvatska 

  

2. Državljanstvo/nacionalna pripadnost: hrvatsko/Hrvatica 

       

3. Bračni status: udana , suprug Velimir Haluga rođ. 1971. god. 

4. Djeca: jedno dijete, sin Petar Haluga, rođ. 2011. god.      

 

5. Obrazovanje: 

 

Institucija:  Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica 

Datum: 

od (mjesec/godina) 

do (mjesec/godina) 

 

od listopada 2019. 

 

Stupanj: Sveučilišni doktorski studij Mediji i 

komunikacije  

 

Institucija:  Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u 

Zagrebu 

Datum:  

od (mjesec/godina) 

do (mjesec/godina) 

2. travnja 2003. 

travanj 2001. 

travanj 2003. 

 

Stupanj: Magistar znanosti iz područja društvenih 

djelatnosti, polje politologija – smjer 

međunarodni odnosi 

 

Institucija:  Fakultet političkih znanosti 

Datum: 

od (mjesec/godina) 

do (mjesec/godina) 

7. listopada 1997. 

listopad 1993. 

listopad 1997. 

Stupanj: Diplomirani politolog 

   

Institucija:  MVEP 

Datum: 

od (mjesec/godina) 

do (mjesec/godina) 

 

2002.  

2003. 

 

Stupanj: Konzularni tečaj 

 



 

 
 

 

 

6.  Strani jezici  

Jezik  Razina Pasivno Govor  Pisanje 
Hrvatski Materinji     
Engleski  C2 C2 C2 
     
 

 

7. Ostala znanja i vještine (npr. znanje rada na računalu):   

Microsoft Office paket, Vozačka dozvola B kategorije 

 

8. Godine radnog staža: 20 

 

9. Područja dosadašnjeg rada: 

                  

                                            Međunarodni odnosi i diplomacija; 

                                            Proces izgradnje demokratskih institucija zemalja u tranziciji; 

                                            Politička analiza i izvještavanje;  

                                            Ekonomska analiza i izvještavanje; 

                                            Marketing, odnosi s javnošću, informiranje, protokol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

10. Radno iskustvo: 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od  veljače 2021. 

Mjesto Čakovec 

Tvrtka / Organizacija Međimurska županija Upravni odjel za 

poslove Župana 

 

Položaj Viši stručni savjetnik specijalist 

 

Opis posla Izrada strateških planova i programa na području 

međunarodne suradnje i povezivanja Županije s 

hrvatskim županijama i europskim regijama, 

sudjelovanje u programima prekogranične 

suradnje, rad na projektima od iznimne važnosti 

za Županiju 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od  rujna 2018.  

do veljače 2021. 

Mjesto Čakovec 

Tvrtka / organizacija Međimurska županija Upravni odjel za 

poslove Župana 

 

Položaj Pročelnica  

 

Opis posla Izrada planova, programa i izvješća o radu. Svi 

poslovi iz područja odnosa s javnošću, 

informiranja, protokola. Poslovi vezani za javnu 

nabavu, proračun, financije i računovodstvo. 

Međunarodna suradnja i povezivanje Županije s 

hrvatskim županijama i europskim regijama, 

sudjelovanje u programima prekogranične 

suradnje, rad na projektima od važnosti za 

Županiju 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od 19. prosinca 2019. -  

Mjesto Koprivnica 

Tvrtka/organizacija Sveučilište Sjever, Varaždin - Koprivnica 



 

 
 

 

Položaj Studij novinarstva, Odjel komunikacije, 

mediji i novinarstvo – asistent  

 

Opis posla Održavanje nastave/vježbi na predmetu Javni 

nastup in a predmetu Suvremena vanjska politika 

i diplomatski protokoli 

 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od rujna 2014.  

do rujna 2018. 

Mjesto Pečuh/Pecs 

Tvrtka / Organizacija MVEP RH - Generalni konzulat RH u 

Mađarskoj sa sjedištem u Pečuhu 

 

Položaj Generalna konzulica 

 

Opis posla Skrb za autohtonu hrvatsku manjinu na području 

županija Baranya, Somogy i Bacs Kiskun, 

promocija hrvatske kulture na konzularnom 

području, pomoć hrvatskim gospodarskim 

subjektima na konzularnom području, drugi 

diplomatski i konzularni poslovi 

 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od siječnja 2008.  

do rujna 2014. 

Mjesto Čakovec 

Tvrtka / Organizacija Međimurska županija Upravni odjel za 

gospodarstvo, promet i europske integracije 

 

Položaj Pročelnica od ožujka 2010. 

 

Opis posla Izrada planova i programa rada iz područja 

gospodarstva, prometa i europskih integracija,  

analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga 

održivog gospodarskog i prometnog razvoja 

općina, gradova, suradnja i pomoć poslovnim 

subjektima na županijskoj razini, pronalazak i 

savjetovanje o načinima financiranja u svrhu 

poticanja gospodarstva, predlaganje mjere za 

poticanje razvoja, povezivanje Županije s 

hrvatskim županijama i europskim regijama, 

sudjelovanje u programima prekogranične 



 

 
 

suradnje, provedba programa popularizacije 

europske ideje, rad na projektima od važnosti za 

Županiju i regionalni razvoj  

 

 

 

 

 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od siječnja 2008.  

do ožujka 2010. 

Mjesto Čakovec 

Tvrtka / organizacija Međimurska županija Ured župana Odsjek 

za europske integracije 

Položaj Voditeljica Odsjeka za EI 

Opis posla Povezivanje Županije s hrvatskim županijama i 

europskim regijama, sudjelovanje u programima 

prekogranične suradnje, provedba programa 

popularizacije europske ideje, rad na projektima 

od važnosti za Županiju i regionalni razvoj  

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od rujna 2002. 

do siječnja 2004. 

Mjesto Zagreb 

Tvrtka / organizacija Ministarstvo vanjskih poslova i europskih 

integracija RH 

Položaj desk officer za Srbiju, Crnu Goru, Kosovo; 

desk officer za izbjegle, prognane i nestale 

Opis posla Politička analiza i izvještavanje; praćenje 

aktualne političke situacije; praćenje izgradnje 

demokratskih institucija i gospodarskih 

potencijala, lobiranje za hrvatske gospodarske 

subjekte 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od lipnja 2000. 

do rujna 2002. 

Mjesto Zagreb 

Tvrtka /organizacija Grad Zagreb 

Položaj Savjetnica za međunarodnu i međugradsku 

suradnju (rujan 2001.-veljača 2002.); v.d. šefa 

Službe za informiranje i protokol (veljača 

2002.-rujan 2002.); glasnogovornica (lipanj 

2000.-rujan 2001.) 



 

 
 

Opis posla  Kreiranje i provođene međunarodne i 

međugradske politike Grada Zagreba; 

organiziranje događaja; informiranje i protokol, 

odnosi s javnošću, marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od svibnja 2000. 

do rujna 2002.  

Mjesto Zagreb, RH 

Tvrtka/organizacija Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u 

Zagrebu 

Položaj Znanstveni novak na katedrama Svjetski 

politički sustavi i Komparativna politika 

Opis posla Planiranje i izvođenje seminarske nastave  

 

11. Ostalo radno iskustvo: 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

  

od veljače 2006.  

do siječnja 2008. 

Mjesto Zagreb 

Tvrtka / organizacija Croatia banka d.d. 

Položaj Voditelj Službe marketinga Banke 

Opis posla Marketing, odnosi s javnošću, osmišljavanje 

produkata i marketinških kampanja/akcija, dizajn 

i redizajn produkata, analiza i izvještavanje, 

suradnja i koordinacija s agencijama, praćenje 

medija (elektronskih i tiskanih) 

 

Datum:  

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od kolovoza 2004.  

do listopada 2005. 

Mjesto Beograd, tada SiCG/ sada Republika Srbija 

Tvrtka / organizacija Astra International d.d. Zagreb, predstavništvo 

Beograd 

Položaj Direktor predstavništva za Srbiju, Crnu Goru i 

Kosovo 

Opis posla Otvaranje tržišta SiCG i Kosova, organizacija 

rada Predstavništva, uspostavljanje poslovnih 



 

 
 

kontakata, izrada poslovnih strategija i planova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

od (mjesec/godina)  

do (mjesec/godina) 

 

od siječnja 2004.  

do kolovoza 2004. 

Mjesto Zagreb 

Tvrtka / organizacija HHO 

Položaj Izvršni direktor 

Opis posla Organizacija, vođenje i usmjeravanje 

svakodnevnih aktivnosti, izrada planova i 

programa rada, uključujući i financijske 

 

 

12. Znanstveni radovi: 

 

Magistarska radnja: “Politički aspekti makedonske krize”. 

 

- 45.ESD CONFERENCE Moscow - 17. -18. October 2019. - "Gender discrimination of women 

in business in Republic of Croatia" 

 

- 46. ESD CONFERENCE Varaždin - 24.-25.October 2019. - "ETIS Sustainability measurement 

system on the example of Međimurje County" 

 

- 47. ESD CONFERENCE Praha - 14.-15.November 2019.- "Protocols of written business 

communication"  

 

- 50. ESD CONFERENCE Chelyabinsk – 13.-14. February 2020. – „Practice of prescribing 

protocols of written business communication in Croatia“ 

 

- 53 ESD CONFERENCE and 6th ITEM Conference – Sveti Martin na Muri - 10-11. September 

2020 –  “Psihological contract in the perception of employees with regard to sociodemographic 

characteristics” 

 

- PODRAVINA Volumen 19, broj 37, Str. 145 – 152 Koprivnica 2020,  “Stjepan Blažetin – 

književnik između dviju domovina i književnost Hrvata u Mađarskoj” 

 

- II. Doktorska konferencija Sveučilišta Sjever, 28.11.2020. – Semiotički aspekti tradicijske 

tetovaže žena katolkinja iz BiH i njihov komunikacijski značaj 

 



 

 
 

- II. Doktorska konferencija Sveučilišta Sjever, 28.11.2020 . – Pravo na zaštitu osobnih podataka 

osoba oboljelih od bolesti COVID 19 na primjeru prvozaražene osobe u Međimurskoj županiji 

 

- COMMUNICATION MANAGEMENT FORUM 2021 – ON LINE – 18. i 19. March 2021. 

– Analysis of the results of the promotional campaign “Međimurje daje više”, with the aim of 

reducing the negative impacts and consequences of the COVID 19 virus pandemic on the tourism 

results 

 

- COMMUNICATION MANAGEMENT FORUM 2021 – ON LINE – 18. i 19. March 2021. 

– Analysis of activities on the social networks Facebook and Twitter of diplomatic and consular 

missions of the Republic Croatia in 2020.  

 

- 66. ESD CONFERENCE Rabat – 26.-27. March 2021. – ON LINE- “Transformational 

Diplomacy as a  Form of Contemporary Public Diplomacy” 

 

68. ESD CONFERENCE Aveiro – 24.-25.5.2021. – ON LINE – “Health Diplomacy as a Soft 

Power Tool of the PR China during the COVID-19 Pandemic” 

                                     

13. Sudjelovanje na projektima/ znanstvenim skupovima: 

 

Područje Datum: od (mjesec/godina) 

do (mjesec/godina) 

Naziv i kratki opis projekta 

Ratni zločin/suočavanje s 

prošlošću 

Siječanj 2004. Međunarodni znanstveni skup i 

osnivanje Centra za istraživanje 

ratnih zločina, Budimpešta 

Organizirani kriminal Listopad 2003. Projekt - Mladi lideri Zapadnog 

Balkana u borbi protiv 

organiziranog kriminala; Forum 

za etničke odnose, Beograd, 

SCG 

Etnički odnosi, zaštita manjina Lipanj 2002. “Republika Makedonija-

izgradnja nac. države-albanska 

manjina”; Međunarodni 

znanstveni skup: 

NACIONALNE MANJINE U 

DEMOKRATSKIM 

DRUŠTVIMA- Deset godina 

manjinske politike u RH I 

regionalna suradnja u zaštiti 

prava nac. Manjina;Mrkopalj; 

Fridrich Ebert Stiftung 

Terorizam i organizirani kriminal Studeni 2001.- Lipanj 2002. “RH – terorizam i organizirani 

kriminal 1991-2001.”; Projekt: 

TERORIZAM I 

ORGANIZIRANI KRIMINAL: 

Izazovi sigurnosti i stabilnosti 

Zapadnog Balkana; Forum za 



 

 
 

etničke odnose I Rocfeller 

brothers found N.Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Predavanja: 

 

2015. - Pečuško sveučilište Janus Panonius, Mađarska, Studij sociologije i socijalnih politika  

            2. godina,  „Izbjeglička kriza i Republika Hrvatska“; 

2015. – Sveučilište Sjever, Studij za odnose s javnostima, „Diplomacija u praksi“ s posebnim   

            osvrtom na javnu diplomaciju; 

2016. – Županija Somogy-  Mađarska, „Regionalna politika i prekogranična suradnja  

             Republike Hrvatske i Mađarske“; 

2021. -  FESTIVAL ZNANOSTI 2021. – 12.svibnja 2021. – “Diplomacija u teoriji i praksi” -   

              predavanje  

 

15. Nagrade i priznanja  

 

2001. – počasna članica Hrvatskog kulturnog društva Crne Gore (ME); 

 

2009. – nagrada za najbolji komunikacijski projekt u Europi – učenje djece i mladih o  

             EU koji dodjeljuje Skupština europskih regija (AER) – autorica projekta; 

 

2010. – počasna članica Hrvatskog kulturnog društva „Pomurje“ – Lendava (SLO); 

 

2010. – nagrada Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za primjer dobre prakse  

             u području razvoja sudioničke demokracije i suradnje s građanima i  

             organizacijama civilnog društva – koautorica projekta; 

 

2010. – EU visitors program  

 

2011. – Brončana plaketa Udruge slijepih Međimurske županije povodom obilježavanja  

             60.-te obljetnice rada – u znak senzibiliteta prema slijepima 

 

2014. – Plaketa općine Lendava (SLO) za uspješnu suradnju na području kulture,  

             gospodarstva i politike 

 

2016. – Počasna članica Zrinske garde;  

 



 

 
 

2017. – Dobitinica Plakete Župana Koprivničko-Križevačke županije za uspješnu suradnju te  

             promicanje ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu; 

 

2018.  - Dobitnica Povelje Virovitičko-podravske županije za izniman doprinos promociji     

             Republike Hrvatske u Mađarskoj i potporu Virovitičko-podravskoj županiji u  

             realizaciji projekata i programa međunarodne i prekogranične suradnje; 

 

2018. –Dobitnica najvišeg priznanja Županije Baranya (HU) za izgradnju hrvatsko-mađarskih  

            kulturnih, obrazovnih, gospodarskih i društvenih veza;  

 

2018. – Dobitnica  Priznanja Saveza Hrvata u Mađarskoj za plemeniti rad i osobiti doprinos  

             ugledu  Hrvata u Mađarskoj; 

 

2018. – Dobitnica Medalje Hrvatske državne samouprave (HU)  

 

Više desetaka zahvalnica za suradnju. 

 

 

16. Ostale vještine i kompetencije: 

 

Socijalne vještine i kompetencije: 

Organizatorica sam brojnih humanitarnih akcija na području Međimurske i Varaždinske županije u 

kojima je sakupljeno više desetaka tisuća kilograma hrane i ostalih potrepština za potrebite. 

  

Organizacijske vještine i kompetencije:   

S obzirom i na radno mjesto/a, organizacija rada i aktivnosti je dnevna zadaća; 

Organiziracija brojnih priredbi i manifestacija; 

  

Umjetničke vještine i kompetencije:  

Dugo godina piše poeziju za djecu, 2016.objavljena zbirka vjerske poezije „MOLITI SRCEM“ na 

hrvatskom i mađarskom jeziku namijenjena djeci; 


