
ŽIVOTOPIS 

OSOBNI PODACI: 

Ime i prezime:  Ivana Pajković 

Adresa:  Forno Grande 40, 52215 Vodnjan 

Telefon:  (052) 511-652   098/1313038 

Elektronička pošta: ivana.pajkovic4@gmail.com 

Državljanstvo:  Hrvatsko 

Datum rođenja: 9.5.1994. 

 

RADNO ISKUSTVO: 

Datumi (od – do) veljača 2020. –  

Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet Zagreb 

Funkcija: Asistent na projektu  „PZS-2019-02-5372 Izazovi financijskog i 

nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u kontekstu 

promjenjivih zahtjeva korisnika informacija" u sklopu Programa 

znanstvene suradnje  Hrvatske zaklade za znanost  

Naziv radnog mjesta: Asistent na katedri za računovodstvo 

 

Datumi (od – do)  studeni 2017. – veljača 2020. 

Ustanova zaposlenja:  Planet d.o.o., Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske 

djelatnosti; porezno savjetovanje 

Funkcija:   

 

 

Naziv radnog mjesta: Knjigovođa 

 

 

 

Vođenje knjiga poslovnih subjekata kako obrtnika tako i pravnih 

osoba, administrativni poslovi, kadrovski poslovi i poslovi 

provjere transakcija s ciljem suzbijanja pranja novca i 

financiranja terorizma 



Datumi (od – do)  sezonski od lipnja 2008. – listopad 2017. 

Ustanova zaposlenja:  Župa Sv. Blaž Vodnjan, Zbirka Sakralne umjetnosti 

Funkcija:   

 

 

 

Naziv radnog mjesta: Kustos u Zbirci Sakralne umjetnosti 

 

Datumi (od – do)  sezonski od travnja 2017. – rujan 2017. 

Ustanova zaposlenja:  BI BOOKING društvo s ograničenom odgovornošću za usluge 

Funkcija:   

 

Naziv radnog mjesta: Djelatnica u odjelu rezervacija 

 

OBRAZOVANJE: 

Datum:  2020. –  

Mjesto:  Zagreb 

Ustanova: Ekonomski fakultet Zagreb – Poslijediplomski doktorski studij 

ekonomije i poslovne ekonomije 

 

Datum:   2015. – 2017. 

Mjesto:  Rijeka 

Ustanova:  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Zvanje:  Magistar ekonomije (mag.oec.) 

Dodatne informacije: Primila Rektorovu nagradu  za najboljeg studenta Ekonomskog 

fakulteta u Rijeci za akademsku godinu 2016./2017. 

Primila Dekanovu nagradu za najboljeg studenta diplomskog studija za 

akademsku godinu 2015./2016. 

Prodaja ulaznica za posjet Zbirke Sakralne umjetnosti i 

neraspadnuta tijela  Svetaca. Kratko objašnjenje posjetiteljima o 

crkvi i njezinim povijesnim činjenicama, te također kratko 

vodstvo kroz Zbirku Sakralne umjetnosti i neraspadnuta tijela 

Svetaca. 

Sastavljanje ponuda te rezerviranje smještajnih objekata za kamp 

Villaggio San Francesco u Italiji 



 

Datum:  2012. – 2015.  

Mjesto:  Rijeka 

Ustanova:  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Zvanje:  Sveučilišna prvostupnica  ekonomije (univ. bacc. oec.) 

Dodatne informacije: Primila Rektorovu nagradu  za najboljeg studenta Ekonomskog 

fakulteta u Rijeci za akademsku godinu 2014./2015. 

Primila Dekanovu nagradu za najboljeg studenta preddiplomskog 

studija za akademsku godinu 2013./2014. 

Prilikom promocije u sveučilišnu prvostupnicu ekonomije s najvećom 

pohvalom (summa cum laude) također sam dobila pohvalnicu 

Ekonomskog fakulteta za izvrsnost  

 

Datum:  2008. – 2012. 

Mjesto:  Pula 

Ustanova:  Ekonomska škola Pula 

Zvanje:  Ekonomist  

 

USAVRŠAVANJE: 

Datum:   2018. – 2019. 

Mjesto:  Pula  

Ustanova:  Sveučilište Jurje Dobrila u Puli 

Program: Program cjeloživotnog obrazovanja – Program stjecanja                        

pedagoških kompetencija    

 

OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: 

 

Materinji jezik: Hrvatski jezik 

 



Strani jezici: 

Jezik:   Engleski jezik 

Govori:   Dobro 

Piše:   Jako dobro 

Čita:   Jako dobro 

 

Jezik:   Talijanski jezik 

Govori:  Dobro 

Piše:   Dobro 

Čita:   Dobro 

 

VOZAČKA DOZVOLA: B kategorija 

 

DODATNI PODACI: 

Tijekom srednjoškolskog obrazovanja bila sam na državnim natjecanjima iz Računovodstva 

te „Mladi poduzetnik“.  

Akademske godine 2014./2015. bila sam demonstratorica na kolegijima Statistika, Statistička 

analiza te Računovodstvo malih i srednjih poduzeća. Akademske godine 2015./2016. 

obavljala sam demonstrature na kolegijima Računovodstvo, Financijsko računovodstvo te 

Statistička analiza u zimskom semestru,  dok u ljetnom semestru sam bila demonstratorica na 

kolegijima Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Statistika i Računovodstvo financijskih 

institucija. U akademskoj godini 2016/2017 bila sam demonstratorica iz kolegija Statistička 

analiza, Statističke metode za poslovno odlučivanje, Računovodstvo, Financijsko 

računovodstvo, Statistika, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Računovodstvo 

financijskih institucija, Menadžersko računovodstvo. 

U svibnju 2016. Prisustvovala sam Mini računovodstvenoj olimpijadi koja se održala u 

Banja Luci.  

U akademskoj godini 206/2017 bila sam i predsjednica Studentskog zbora Ekonomskog 

fakulteta u Rijeci te članica Etičkog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci. 

 Tijekom srpnja kolovoza i rujna 2016. provodila sam telefonsku anketu o zadovoljstvu 

građana sa poreznim sustavom. Ta anketa provodila se za projekt prof. Helene Blažić i prof. 

Ane Štambuk sa Ekonomskog fakulteta u Rijeci. 



Tijekom lipnja 2016.  sudjelovala sam na projektu financiranom od strane Erasmus+. Sedam 

dana provela sam u Bratislavi gdje sam prisustvovala seminaru Community work(s). Na 

tom seminaru imala sam mogućnost upoznati osobe iz Velike Britanije, Rumunjske, Češke, 

Slovačke, Slovenije, Španjolske i Portugala koji imaju iskustva u radu sa djecom i radom u 

zajednici za opće dobro. To mi je također bila prilika za usavršavanje engleskog jezika. 

Od 2011. producentica sam i organizatorica festivala dječje duhovne glazbe „Iskrice“ 

koji se održava svake godine u Vodnjanu. Okupljaju se djeca župnih i školskih zborova. Tom 

prigodom također vodim dječji župni zbor iz Vodnjana te ih pripremam za natjecanje.  

Aktivna sam u župnom zboru u Vodnjanu. 

26.1.2017. sudjelovala sam na panelu „Tko pita, ne skita“ u organizaciji Centra za karijere 

Ekonomskog fakulteta u Rijeci. 

U srpnju 2017 volontirala sam na Fly in festu, festivalu zmajeva koji je bio organiziran od 

strane grada Vodnjana. 

U razdoblju od 3-15 Srpnja 2017 bila sam na EFRI Summer School „International 

Environment and European Integration“. EFRI Summer School organizira Ekonomski 

fakultet u Rijeci te sam bila u  organizacijskom odboru ali sam također pohađala i cijeli 

program vrlo uspješno. 

U studenom 2017 odabrana sam u Savjet mladih grada Vodnjana – citta di Dignano 

Od 2018 predsjednica sam neprofitne udruge Hrvatski katolički zbor „MI“ – Osnovna 

zajednica Vodnjan. 

Od listopada 2018 članica sam i Savjeta mladih Istarske županije. 

U svibnju 2018 prisustvovala sam edukaciji na temu Zakon o sprječavanju pranja novca i 

financiranja terorizma u organizaciji Hrvatske udruge računovodstvenih servisa. 

Krajem svibnja 2018 prisustvovala sam edukaciji na temu Hoteli i restorani u pravnom i 

poreznom sustavu organiziranom od strane Hrvatske udruge računovodstvenih servisa. 

 

Stručni članci: 

1. Marko Tomljanović, Ivona Huđek, Ivana Pajković: ANALYSIS OF COMPETITIVENESS 

OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES objavljen u knjizi: V. Kandžija, I. Panagoret: 

Competitiveness as a process, izdavatelj: Asocijacija za studije Europske zajednice u Bosni i 

Hercegovini, Mostar, 2017., str. 125-158 

2. Prof. dr.sc. Josipa Mrša, mag.oec. Josip Čičak, Ivana Pajković: MEĐUOVISNOST 

POSLOVNIH MODELA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA  (Konferencija RIM 2017. – 

Opatija)   


