
 

 

 

Zagreb, 17. listopada 2015. 

 

140 GODINA HRVATSKE STATISTIKE 

         

Listopad je mjesec kada se obilježava Svjetski dan statistike, ali taj mjesec je posebno 

značajan i za hrvatsku statistiku jer se 19. listopada 2015. obilježava i 140 godina postojanja 

hrvatske službene statistike. Hrvatska statistička priča započela je davne 1875. godina kada 

je tadašnji hrvatski ban Ivan Mažuranić, ponukan relativno teškim životnim uvjetima u 

tadašnjoj Kraljevini Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, pokrenuo inicijativu za izučavanje 

društvenih, gospodarskih i socijalnih prilika ne bi li se na taj način došlo do pokazatelja na 

temelju kojih bi se onda mogle i poduzeti konkretne mjere za poboljšanje. Zemaljski 

statistički ured započeo je s radom 1. kolovoza iste godine, a prvi ljetopis s podacima za 

1874., objavljen je dvije godine kasnije.  

 

Kroz godine mijenjali su se teritorij i ustroj, ali prikupljanje, obrađivanje i distribuiranje 

podataka, uvijek je bila konstanta. Nekada davno, a danas u globaliziranom svijetu pogotovo,  

odluke koje donose tijela javne vlasti imaju utjecaj na milijune ljudi pa je nužno da one budu 

utemeljene na činjenicama i nepristranim podacima. Stoga je uloga i važnost statistike u 

suvremenom društvu neupitna, a pružanje pravovremenih, točnih i pouzdanih informacija, 

imperativ.  

 

Zahvaljujući tehnološkom napretku, danas smo u mogućnosti prikupljati, obrađivati i staviti 

korisnicima na raspolaganje veliki broj podataka, koji su primjenom moderne informacijsko 

komunikacijske tehnologije lako dostupni. Gotovo svaki aspekt naših života može se 

prikazati pomoću brojeva, odnosno statističkih podataka. Rođenje djeteta, sklapanje braka, 

pronalazak posla, odlazak na godišnji odmor ili pak otvaranje poduzeća dio su svakodnevice 

koju nacionalni statistički uredi prate i bilježe. Međutim, sam broj po sebi ne čini priču. 

Statistika je ta koja broju daje smisao, odnosno pretvara ga u kratku, objektivnu i korisniku 

razumljivu informaciju na temelju koje će onda poduzeća donositi učinkovitije poslovne 

strategije, političari glasati za pravednije javne politike, a pojedinci unaprjeđivati kvalitetu 

života.   

 



 

 

 

Kako bi obilježili mjesec statistike, ali i gotovo stoljeće i pol djelovanja, Državni zavod za 

statistiku organizira konferenciju Statistika – jučer, danas, sutra. Razvoj službene statistike 

kroz vrijeme s naglaskom na budućnost predstavit će predavači Lidia Bratanova (direktorica 

Uprave za statistiku Gospodarske komisije UNECE), Pieter Everaers (direktor Uprave za 

suradnju u Europskome statističkom sustavu, međunarodnu suradnju i resurse u Eurostatu) 

te Lea Bregar (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani). Oni će u svojim izlaganjima 

naglasiti važnost korištenja službenih statističkih podataka u donošenju informiranih odluka, 

a po završetku njihova izlaganja bit će održana panel-rasprava na kojoj će predstavnici 

najvažnijih skupina korisnika govoriti o njihovim očekivanjima od službene statistike.  

 

U panel-raspravi, koju će moderirati Manuela Tašler (zamjenica glavnog urednika poslovnog 

tjednika Lider), sudjelovat će prof. dr. sc. Anto Bajo (viši znanstveni suradnik na Institutu za 

javne financije, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), Saša 

Cvetojević (direktor i vlasnik tvrtke Insako d. o. o., osnivač Zagrebačkog inkubatora 

poduzetništva), dr. sc. Danijel Nestić (znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu Zagreb), 

mr. sc. Zvonimir Savić (direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i 

ekonomske analize HGK) te mr. sc. Vedran Šošić (viceguverner HNB-a). 

 

Također, ne bi li promovirali statistiku, njezinu dugu tradiciju i važnost, Državni zavod za 

statistiku pripremio je izložbu ''140 godina hrvatske statistike'' koja će se održati od 19. do 28. 

listopada, a na kojoj će biti izložene najvažnije publikacije objavljene unazad 140 godina, 

točnije od prvoga Statističkog ljetopisa za godinu 1874. pa sve do posljednjih objavljenih 

publikacija s podacima iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 

2011. godine.  

 

Danas je Državni zavod za statistiku moderna institucija koja shvaća da je uloga statistike u 

suvremenom svijetu važnija nego ikad, i nastoji svoje djelovanje prilagoditi potrebama 

društva. Korisnici, radi kojih i postojimo, poticaj su nam da iz dana u dan moderniziramo i 

unapređujemo djelatnost, kako bi pružanjem relevantnih podataka pridonijeli ostvarivanju 

svjetlije budućnosti. Jer to je bit našeg postojanja - mi u sadašnjosti bilježimo prošlost za 

budućnost. 

 

 

 


