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OSOBNI PODACI
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Telefaks
Elektronička pošta,
Web adresa
Državljanstvo
Datum i mjesto roĎenja

Karmen Meić
Kratka 6, 42000 Varaždin
+385 42 402 550; +385 42 402 555
+385 42 210 848
karmen.meic@varazdin.hr
www.varazdin.hr
Hrvatsko
27.10.1960, Zagreb

RADNO ISKUSTVO
srpanj 1989. – svibanj 1992.

Općinski komitet za privredu i društveno planiranje
- Administrativni referent
svibanj 1992. -prosinac 1993. Varaždinska županija – tajnica župana
Siječanj 1994.- do danas
Grad Varaždin
- Tajnica gradonačelnika
- Upravni odjel za lokalnu samoupravu i opće
poslove
Od rujna 2001. godine
- Stručni referent za opće poslove i javnu
nabavu
Od srpnja 2007. godine
- Zamjenik pročelnika Upravnog odjela

ŠKOLOVANJE
SSS – Završena Gimnazija Varaždin
31. 03. 2000. godine položen državni stručni ispit
2008/2009. Upisana 4. godina – Pravni fakultet - Sveučilište u Zagrebu

USAVRŠAVANJE I RADNO ISKUSTVO NA PODRUČJU JAVNE NABAVE
-

Poslove javne nabave za potrebe Grada Varaždina obavljam od 2001. godine

-

Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave završila sam u
svibnju 2009. g.

-

Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne
nabave izdana mi je u studenom 2009. godine.

-

Kao trener u sustavu javne nabave predavala sam u nekoliko ciklusa u sklopu
Specijalističkog programa izobrazbe iz područja javne nabave u Varaždinu i

Zagrebu.
-

Sudjelovala sam na mnogim jednodnevnim i nekoliko višednevnih radionica,
seminara i savjetovanja s područja javne nabave:

 TAIEX Workshop on Public Procurement u organizaciji Ureda za javnu nabavu
i TAIEX (Ureda za tehničku pomoć i razmjenu informacija pri Europskoj
komisiji) – veljača 2006. g.
 Public Procurement Seminar s temom „Usuglašavanje hrvatskog
zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije vezano uz javnu
nabavu“ – Ured za javnu nabavu i TAIEX – ožujak 2007.g.
 Radionica „Javna nabava“ u organizaciji MINGORP-a i HGK-a održana u
Varaždinu od 02. do 04. travnja 2008. godine
 Radionica „Središnja javna nabava u praksi – primjer tvrtke Hansel, Finska“ ,
organizatora SIGMA i Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, održane u
MINGORP-u 10. 12. 2010. godine
 Radionica o izvještavanju za hrvatske korisnike – IPA SI-HR održane u
Mošćeničkoj Dragi 31. svibnja 2011. godine
 The Public Procurement show održan u Londonu 14.-16. 06.2011.godine
 Praktikum pripreme za primjenu novog Zakona o javnoj nabavi u Opatiji 24. i
25. 11. 2011. godine
OSTALA ZNANJA I VJEŠTINE

Osposobljenost za rad na
računalu

Aktivno znanje engleskog jezika
Pasivno znanje njemačkog jezika
Windows XP, MS Office, MS Word, MS Excel,
Outlook, Powerpoint, Internet Explorer

Vozačka dozvola

B kategorije

Znanje stranih jezika

Vlastoručni potpis
________________________

