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Glavna ravnateljica

RADNO ISKUSTVO
1. travnja 2019. – danas
Glavna ravnateljica
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, Zagreb (Hrvatska)
• upravljanje Zavodom kao glavnim nositeljem, diseminatorom i koordinatorom sustava službene
statistike Republike Hrvatske te glavnim predstavnikom nacionalnoga statističkog sustava pred
europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku
• rukovođenje, organizacija, koordinacija i raspoređivanje poslova iz djelokruga rada Zavoda
• definiranje strateških ciljeva, nadziranje provedbe procesa upravljanja rizicima, davanje naputaka,
smjernica i rješavanje važnih pitanja od iznimne važnosti za rad Zavoda te hrvatskoga i europskog
statističkog sustava radi osiguravanja cjelovitog funkcioniranja, planiranja, razvoja i provođenja
poslova iz djelokruga rada Zavoda
• omogućivanje provedbe zakona i drugih propisa, nadziranje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja
poslova te poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu
• suradnja s drugim tijelima državne uprave, institucijama i međunarodnim organizacijama te nositeljima
službene statistike
• predstavljanje Zavoda na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i drugim skupovima.
1. svibnja 2014. – 31. ožujka 2019.
Savjetnica za statistiku vrijednosnica i nemonetarnih financijskih institucija,
Direkcija za monetarnu i financijsku statistiku
HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb (Hrvatska)
• praćenje i implementacija regulativa Europske središnje banke te domaćih i međunarodnih standarda
iz područja statistike vrijednosnica i nemonetarnih financijskih institucija
• analiza prikladnosti postojećih izvora podataka, ispitivanje mogućnosti njihove upotrebe i prilagodbe,
poboljšanje kvalitete statističkih podataka kao i postojećih raspoloživih izvora koji se uključuju u
kompilaciju
• kompilacija statistike vrijednosnica i nemonetarnih institucija (mirovinskih fondova, društava za
osiguranje i reosiguranje, investicijskih fondova, leasing društava, faktoring društava itd.) i izrada
izvješća
• analitička obrada podataka – analiza dobivenih podataka i prikupljanje dodatnih informacija za
korekciju korištenih statističkih tehnika
• prepoznavanje i utvrđivanje novih potreba za izvješćivanjima, uvođenje novih statističkih istraživanja,
predlaganje novih izvora podataka i promocija svrsishodnosti novih istraživanja
• sudjelovanje u radu međuresornih radnih grupa i skupina drugih institucija (ESB)
• praćenje i educiranje obveznika izvješćivanja o novouvedenim istraživanjima i njihova popularizacija u
medijima.
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1. rujna 2013. – 30. travnja 2014.
Savjetnica za financijsku i opću statistiku, Direkcija za statistiku
HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb (Hrvatska)
• praćenje i implementiranje regulativa Europske središnje banke upotrebom vodiča baze podataka −
General Economic Statistics (GES database guide) te ostalih metodoloških dokumenata i dostupne
stručne literature
• prikupljanje, analiza i priprema ulaznih podataka za kompiliranje statistike financijskih računa po
institucionalnim sektorima kao integralni račun iz Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa
2010. (ESA10.)
• prikupljanje, analiza i priprema ulaznih podataka za kompiliranje statistike duga opće države te
statistike javnih financija definiranih Sporazumom o suradnji na području statistike nacionalnih računa
opće države i s njom povezanih statistika u skladu s Priručnikom o državnom deficitu i dugu kao
integralnom dijelu ESA-e10.
• rad na procjeni pokazatelja Negotiated wage rate − indeks plaća uvjetovanih kolektivnim ugovorima u
Hrvatskoj.
1. siječnja 2009. – 31. kolovoza 2013.
Voditeljica Odjela računovodstva zaposlenika, Direkcija računovodstva
HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb (Hrvatska)
• rukovođenje Odjelom računovodstva zaposlenika te organizacija i koordinacija poslova iz djelokruga
rada Odjela (predlaganje operativnih godišnjih planova, upravljanje razvojnim projektima, prenošenje
znanja i mentorstvo suradnicima, praćenje radne uspješnosti itd.)
• osiguravanje poštivanja internih pravila i procedura iz djelokruga rada Odjela, rad na izradi internih
pravilnika i uputa vezanih za knjiženje i ostale poslovne procese
• kontroliranje i sudjelovanje u izradi godišnjih financijskih izvješća i ostalih izvješća iz područja financija
i računovodstva, kontroliranje sintetičkih podataka iz analitičkih knjigovodstvenih evidencija
relevantnih za objavljivanje u financijskim izvješćima uz popratni komentar pojedinih poslovnih
događaja i financijskih rezultata u određenome razdoblju, suradnja s revizorima, ostala izvješća iz
područja financija i računovodstva
• predlaganje unapređenja poslovanja (pronalaženje i predlaganje učinkovitijih rješenja u obavljanju
poslovanja, sudjelovanje u razvoju i nadogradnji postojećih aplikacijskih rješenja itd.)
• autoriziranje i kontroliranje knjigovodstvenih transakcija, kontroliranje i usklađivanje svih analitičkih
računa sa stanjima u brutobilanci glavne knjige, nadziranje ispravnosti statističkih izvješća Odjela.
1. siječnja 2008. – 31. prosinca 2008.
Viša stručna suradnica u Odjelu računovodstva zaposlenika, Direkcija računovodstva
HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb (Hrvatska)
• obračun plaća i drugih primanja zaposlenika, obračun primitaka od drugog dohotka, kontrola i
usklađivanje podataka
• analiza podataka i izrada različitih projekcija troškova vezanih za primanja zaposlenih
• izrada izvješća prema internim zahtjevima (ad hoc i redovita).
22. siječnja 2007. – 31. prosinca 2007.
Viša stručna suradnica u Odjelu za financije i računovodstvo administrativnog poslovanja,
Direkcija računovodstva
HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb (Hrvatska)
• obrada financijske dokumentacije inozemnih dobavljača (kontroliranje i vođenje ugovora inozemnih
dobavljača, obračun PDV-a na usluge inozemnih dobavljača, izrada naloga, vođenje nadzornih knjiga
uvoza roba i usluga, suradnja s inozemnim dobavljačima, poslovanje vezano za korištenje kreditnih
kartica, plaćanje putem Nacionalnoga klirinškog sustava (NKS), praćenje naplate potraživanja itd.)
• izrada izvješća o iskorištenosti sklopljenih ugovora i realizaciji po pojedinim šiframa predmeta nabave
te izrada ostalih izvješća prema internim zahtjevima (ad hoc i redovita)
• analiza podataka iz djelokruga rada Odjela prema potrebi.
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1. ožujka 2005. – 22. siječnja 2007.
Stručna suradnica za platni promet, Odjel platnog prometa, Financijska služba
MINISTARSTVO OBRANE RH, Zagreb (Hrvatska)
• unos i obrada zahtjeva u sustavu državne riznice (popuna blagajni kunskim gotovinskim sredstvima,
osiguranje akontacija deviznih gotovinskih sredstava za potrebe poslovanja mirovnih misija i operacija
te vojnih diplomatskih predstavništva u inozemstvu i ostalih zahtjeva vezanih za isplatu plaća i
naknada zaposlenicima)
• devizno poslovanje (evidentiranje financijskih isprava, priprema naloga za plaćanje, obračun i
priprema isplate s deviznih računa, analiza blagajničkog poslovanja po valutama, izrada mjesečnih
izvješća HNB-u (OU-DEP) o stanju na računima MORH-a u inozemstvu),
• suradnja s ostalim ustrojstvenim jedinicama, Ministarstvom financija, Finom, bankama i ostalim
institucijama u vezi s izvršenjem odobrenog proračuna Ministarstva putem državne riznice.
DODATNE FUNKCIJE
•
•
•
•
•

predsjedateljica Radne skupine za statistiku Vijeća EU (1.1.2020. – 30.6.2020.)
EU koordinator
voditeljica Projektne skupine za koordinaciju aktivnosti u pripremi i provedbi Popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
koordinator za socijalni dijalog u Državnom zavodu za statistiku
koordinator za SCM (Standard Cost Model) metodologiju.

ČLANSTVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nacionalno vijeće za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Odbor za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
Nacionalno vijeće za održivi razvoj
Povjerenstvo za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu
Vijeće Nacionalne infrastrukture prostornih podataka
Međuresorna radna skupina za europske poslove
Radna skupina za unapređenje uvjeta poslovanja u Republici Hrvatskoj
Statistički savjet Republike Hrvatske
Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji
rada
Međuresorna radna grupa za planiranje, provedbu i izvještavanje o provedbi Mjere 24 – Kontinuirana
izrada TSA i regionalnih TSA
Partnership Group – Eurostat (1.7.2019. – 31.12.2020.)

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
2014.
Poslijediplomski specijalistički studij Financijske institucije i tržišta, specijalistički poslijediplomski rad na temu
Utjecaj globalne krize na industriju mirovinskih fondova u svijetu i Republici Hrvatskoj
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)
2006.
Položen državni stručni ispit iz područja financija
1998. – 2003.
Ekonomski fakultet, smjer Financije
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
1994. – 1998.
II. jezična gimnazija, Split
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OSOBNE VJEŠTINE
Strani jezici
Razumijevanje

Govor

slušanje

čitanje

govorna
interakcija

govorna
produkcija

Pisanje

C1
B1

C1
B1

B2
B1

B2
B1

B2
B1

engleski
talijanski

Stupnjevi: A1 i A2: početnik − B1 i B2: samostalni korisnik − C1 i C2: iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike

DIGITALNE VJEŠTINE
Samoprocjena
obrada
informacija

komunikacija

stvaranje
sadržaja

sigurnost

rješavanje
problema

iskusni korisnik

samostalni korisnik

temeljni korisnik

temeljni korisnik

temeljni korisnik

Digitalne vještine − tablica za samoprocjenu

Odlično poznavanje rada u MS Officeu: Wordu, Excelu, Powerpointu, Accessu
Vozačka dozvola
B kategorija
POSLOVNE VJEŠTINE
•

izražene analitičke vještine, sagledavanje različitih perspektiva u pronalasku najboljeg rješenja

•

sposobnost postavljanja i odabira prioriteta te kritičkog razmišljanja

•

sposobnost izvršavanja zadataka u vrlo kratkom roku, istodobnog rada na više aktivnosti i projekata
te prilagođavanja promjenjivim uvjetima rada i radnih zadataka.

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
•

sposobnost planiranja i organiziranja izvršavanja postavljenih zadataka u zadanim rokovima

•

sklonost timskom radu, usmjerenost prema zajedničkim ciljevima i stvaranju dobrih poslovnih odnosa
unutar tima.

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
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•

odlične komunikacijske i interpersonalne vještine stečene tijekom dosadašnjeg radnog iskustva u
svakodnevnoj komunikaciji te dobra suradnja s kolegama i s vanjskim suradnicima

•

sposobnost stvaranja povjerenja jasnom i otvorenom komunikacijom s posebnim naglaskom na
interaktivni odnos u kojem se poštuju i uvažavaju različita mišljenja članova tima kao i dijeljenje
znanja, iskustva i ideja.
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MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I SEMINARI
2020.
51. zasjedanje Statističke komisije Ujedinjenih naroda, u organizaciji Statističke komisije UN-a, 3. – 6. ožujka
2020., New York, Sjedinjene Američke Države
2019.
73rd Meeting of the Partnership Group (PG), u organizaciji Eurostata i Statističkog ureda Danske, 6. prosinca
2019., Kopenhagen, Danska
105th DGINS Conference „The statistical implication of economic globalisation“, u organizaciji Eurostata, 9. –
10. listopada 2019., Bratislava, Slovačka
72nd Meting of the Partnership Group (PG), u organizaciji Eurostata i Statističkog ureda Danske, 6. rujna
2020., Kopenhagen, Danska
Conference of European Statisticians (CES), u organizaciji Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za
Europu, 26. – 28. lipnja 2019., Pariz, Francuska
Meeting of the European Statistical Governance Bord (ESGAB), u organizaciji Eurostata, 19. lipnja 2019.,
Bruxelles, Belgija
Informal Workshop of Directors-General of National Statististical Institutes on „Priority setting in the ESS“, u
organizaciji Eurostata, 13. - 14. lipnja 2019., Krakov, Poljska
Projekt Europskog socijalnog fonda „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih
službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima Europske
unije“, u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 19. – 25. svibnja 2019., Bruxelles, Belgija
Informal workshop of Directors-General of National Statististical Institutes on „Collaborative economy“, u
organizaciji Eurostata, 15. svibnja 2019., Luxembourg
2016.
Regional Statistical Seminar Draft Programme CNB − ECB, u organizaciji Češke narodne banke i Europske
centralne banke, 11. − 14. svibnja 2016., Prag, Republika Češka
2015.
Introduction to Banking Supervision for Non Supervisors, u organizaciji Međunarodnoga monetarnog fonda,
30. ožujka − 3. travnja 2015., Beč, Austrija
2014.
Monetary and Financial Statistics Collected and Compiled by the ESCB, u organizaciji Austrijske narodne
banke, 17. − 21. studenoga 2014., Beč, Austrija
2013.
Financial accounts seminar, u organizaciji Europske centralne banke, 18. − 22. studenoga 2013., Frankfurt
na Majni, Njemačka
Accounting, Planning & Control, Risk – Process Management in a Central Bank, u organizaciji Nizozemske
narodne banke, 24. − 26. lipnja 2013., Amsterdam, Nizozemska

Životopis Lidija Brković

5

