


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Klasa: 080-02/15-01/52 
Urbroj: 5030115/1-15-02 

Zagreb, 26. ožujka 2015. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Prijedlog odluke o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave 

Odredbom članka 8. stavka 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 
javne nabave (Narodne novine, br. 18/2013, 127/2013 i 74/2014), utvrđeno je da predsjednika, 
zamjenike predsjednika i ostale članove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 
imenuje Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. 

U smislu odredbe članka 8. stavka 3. citiranog Zakona, član Državne komisije za 
kontrolu postupaka javne nabave imenuje se na razdoblje od pet godina, s mogućnošću još jednog 
imenovanja. 

Sukladno navedenome, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 
2015. godine utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu 
postupaka javne nabave. 

Navedeni Prijedlog odluke s odgovarajućom dokumentacijom dostavlja se u prilogu. 

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i 
njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Ivana Vrdoljaka, ministra gospodarstva, Alena Leverića, 
zamjenika ministra gospodarstva, te Ivu Milatića, Vedrana Kružića, Senadu Durrigl, Sabinu Škrtić, 
Filka Ceznera, Ismara Avdagića i dr. se. Tomislava Radoša, pomoćnike ministra gospodarstva. 

Prilog: svezak 



P R I J E D L O G 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 - pročišćeni 
tekst i 5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 8. stavka 1. Zakona o 
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/2013, 127/2013 i 
74/2014), Hrvatski sabor donosi 

ODLUKU 

O IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNE KOMISIJE 
ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 

Imenuje se KARMELA DEŠKOVIĆ članicom Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave. 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

PREDSJEDNIK 
HRVATSKOGA SABORA 

Josip Leko 





listopad 2006. do veljače 2011. 
stručni savjetnik 
- stručni rad na žalbenim predmetima u postupcima javne 
nabave, priprema predmeta za vijećanje, izrada prijedloga akata, 
praćenje pravne regulative i prakse u okviru djelokruga Državne 
komisije, sudjelovanje u izradi zakonskih prijedloga od strane 
Državne komisije, svi pravni poslovi u svezi sa žalbenim, 
građanskopravnim i upravnim sporovima i drugim postupcima iz 
nadležnosti Državne komisije, pripremanje, obrada, vođenje, 
pomoć u izvješćivanju, 

2003.-2006. - URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ 
ŽUPANIJI, 
samostalni upravni referent za registraciju udruga 
- izrada rješenja za registraciju udruga sa upisom u Registar 
udruga RH, upisa promjena sa prethodnom kontrolom Statuta 
udruga i cjelokupne dostavljene dokumentacije za registraciju, 
inspekcijski nadzor nad radom udruga, sudjelovanje prilikom 
priprema za lokalne i parlamentarne izbore unutar Službe za opću 
upravu, 
- volontiranje na Općinskom sudu u Zagrebu u razdoblju od 
godine dana radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita. 

Ostala iskustva: Predavač na seminarima iz područja javne nabave u organizaciji 
Narodnih novina d. d., Mape znanja d.o.o., i RIF - a, sudjelovanje 
na stručnim seminarima i konferencijama iz područja javne 
nabave (Godišnja konferencija o javnoj nabavi u Trier-u 2011. 
godine, Konferencija o pravnim lijekovima u javnoj nabavi u 
Brussels-u 2012. godine itd.), 

Rad na računalu: Microsoft Office 

Jezici: Engleski (aktivno), njemački (pasivno) 

Osobine: Komunikativnost, sklonost timskom radu, snalažljivost, 
motiviranost u stjecanju novih znanja i daljnjeg stručnog 
usavršavanja, odgovornost, fleksibilnost, izražena sposobnost 
pisanog izražavanja, samostalnost u obavljanju preuzetih 
zadataka. 
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