
 

 

 
 
 

 

Priopćenje sa sastanka na visokoj razini 

''Statistička suradnja u kontekstu rasprave o pristupanju OECD-u i članstvu u Europskom 

statističkom sustavu“ 

 

 

U ponedjeljak 5. prosinca 2022. održan je sastanak na visokoj razini na temu ''Statistička suradnja u 

kontekstu rasprave o pristupanju OECD-u i članstvu u Europskom statističkom sustavu“. 

 

Gospođa Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, obratila se uvodnim govorom 

sudionicima sastanka. Pozdravila je predstavnike Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), 

Uprave za statistiku i podatke, gospođu Asu Johansson, zamjenicu direktora Uprave, i gospodina Juliena 

Duponta, analitičara i statističara zaduženog za globalne odnose i pristupanje. 

 

Također je pozdravila delegaciju nacionalnog statističkog ureda Republike Bugarske, gospodina Atanasa 

Atanasova, predsjednika, i gospodina Teodora Dineva, višeg savjetnika u odjelu za međunarodnu suradnju, 

te predstavnike nacionalnog instituta za statistiku Rumunjske, gospodina Tudorela Andreia, predsjednika, i 

gospođu Danielu Stefanescu, direktoricu europskih poslova i međunarodne suradnje. Zahvalila im je svima 

na suradnji istaknuvši pritom važnost ulaska Republike Hrvatske u OECD. 

 

Posebno je zahvalila na dolasku gospodinu Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova, 

koji je ujedno i glavni pregovarač za pristupanje Republike Hrvatske OECD-u. 

 

Ministar je podržao inicijativu održavanja ovog sastanka na visokoj razini, zahvalivši pritom predstavnicima 

OECD-a te kolegama iz Rumunjske i Bugarske na dolasku. Podsjetio je kako ove godine Republika Hrvatska 

obilježava 30 godina od stjecanja samostalnosti te je naglasio kako je taj put bio težak, no Hrvatska je otad 

ispunila mnoge vanjsko-političke ciljeve, a najvažnijim ciljem smatra ulazak u EU i NATO, dok su pred nama 

još ulazak u Schengen i Eurozonu od 1. siječnja 2023. te pristupanje OECD-u.  

 

Ministar se osvrnuo na put do ispunjenja uvjeta za ulazak u OECD, spomenuvši pritom kako je suradnja počela 

još davne 1993., iako je službeni put započeo 2017. te je istaknuo kako još ima ciljeva koje treba postići. 

 

Glavna ravnateljica, Lidija Brković, zahvalila se svim sudionicima sastanka na podršci inicijativi za održavanje 

ovog sastanka s nadom daljnje uspješne suradnje u postupku pristupanja OECD-u.  

 


