
Revizija broja zaposlenih 

u pravnim osobama 
(siječanj 2016. ̶ srpanj 2019.)



Obrazac JOPPD
administrativni izvor

• od siječnja 2016. novi administrativni izvor ̶̶ obrazac JOPPD Porezne

uprave. Administrativni podaci o zaposlenima u pravnim osobama

prikupljaju se obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na

dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.

• zamijenjen mjesečni obrazac RAD-1. Stari obrazac koji se koristio za

prikupljanje podataka o zaposlenima u pravnim osobama izravno od

poduzeća zamijenjen je obrascem JOPPD Porezne uprave.

• HZMO: obrti, slobodna zanimanja i osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih zanimanja te o

osiguranicima poljoprivrednicima i dalje se preuzimaju od Hrvatskog

zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i prije siječnja 2016.



Usporedba između ukupnog broja zaposlenih (DZS) 

i ukupnog broja osiguranika (HZMO)



Razlike između ukupnog broja zaposlenih (DZS) 

i ukupnog broja osiguranika (HZMO)

• Grafikon na prethodnom slajdu pokazuje znatnu razliku između ukupnog 

broja zaposlenih (DZS) i ukupnog broja osiguranika (HZMO)

• Razlika između podataka HZMO-a i DZS-a: 

• siječanj 2016. – 44 487

• srpanj 2019. – 131 354

• U čemu je razlika?



JOPPD 
Šifre koje se odnose na zaposlene u pravnim osobama

Oznaka 

(šifra)
Stjecatelji primitaka od nesamostalnog rada

0001 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa

0002 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa ̶ osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0003 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa ̶ novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticaju zapošljavanja

0004
Fizička osoba izaslana na rad u RH po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice EU-a u tuzemna 

društva za rad u tim društvima

0005 Radnik/osiguranik koji je po osnovi radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo

0006
Radnik/osiguranik koji je po osnovi radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu EU ̶ osoba koja se 

prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0007
Radnik/osiguranik koji je po osnovi radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu EU ̶ novozaposlena 

osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

0008
Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i 

imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće) koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama

0009 Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće

0010 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa ̶ mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0011
Radnik/osiguranik koji je po osnovi radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ̶ mlada osoba prema odredbama Zakona o 

doprinosima

0012

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa ̶ dijete smrtno stradaloga hrvatskog branitelja Domovinskog rata ili dijete 

nestaloga hrvatskog branitelja Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji

Osnove (šifre) koje se odnose na zaposlene na bolovanjima (obveznik obračunavanja je HZZO)5201-5299



Nepotpun obuhvat podataka zaposlenih 

u pravnim osobama od siječnja 2016.

• DZS u ukupan broj zaposlenih nije uključivao sljedeće kategorije koje imaju

znatan utjecaj na ukupan broj zaposlenih:

• Radnike koji su na temelju radnog odnosa izaslani u inozemstvo ̶ šifra 5

• Radnike/osiguranike po osnovi radnog odnosa ̶ mlada osoba prema

odredbama Zakona o doprinosima ̶ šifra 10



Izostavljene kategorije zaposlenih u pravnim osobama,

doprinos u revidiranom izračunu

• šifra 5 (10 838 zaposlenih) iz obrasca JOPPD u ukupnom broju

zaposlenih u pravnim osobama doprinosi s 0,8% (podaci za srpanj

2019.)

• šifra 10 (96 967 zaposlenih) druga je najučestalija i udjelom druga

najveća šifra (osnova) iz obrasca JOPPD koja u ukupnom broju

zaposlenih u pravnim osobama doprinosi sa 7,2% (podaci za srpanj

2019.)

• Ostale izostavljene šifre/osnove radnog odnosa zajedno obuhvaćaju

1 750 zaposlenih te nisu statistički važne jer u ukupnom broju

zaposlenih u pravnim osobama doprinose tek s 0,1% (podaci za srpanj

2019.) pa je njihov utjecaj na kretanje broja zaposlenih gotovo

zanemariv.



Kretanje ukupnog broja zaposlenih, 

siječanj 2016. ̶ srpanj 2019.
(objavljeni podaci i revidirani podaci)



Kretanje ukupnog broja zaposlenih,

siječanj 2016. ̶ srpanj 2019.



Kretanje ukupnog broja zaposlenih, 2016. ̶ 2019.



Broj zaposlenih 2000. ̶ 2019.



Utjecaj revidiranja podataka i proširenja obuhvata

na pokazatelje tržišta rada

• Podaci DZS-a od siječnja 2016. do danas revidirani su metodološkim 

unaprjeđenjem i proširenjem obuhvata podataka.

• To je postignuto uključivanjem izostavljenih osnova radnog odnosa, tj. 

šifri (šifri 10, šifri 5  te ostalih šifri iz obrasca JOPPD).

• Smanjene su neopravdane i sve veće razlike između podataka 

HZMO-a i DZS-a.



Promjene u revidiranim 

statističkim serijama

• Proširenje obuhvata podataka dovelo je do promjena u statističkim 

serijama od siječnja 2016. do danas.

• Najvažnije promjene jesu:

1. povećanje ukupnog broja zaposlenih

2. povećanje aktivnog stanovništva 

(radne snage)

3. smanjenje stope registrirane nezaposlenosti.



Utjecaj proširenja obuhvata na trendove u razdoblju
od siječnja 2016. do srpnja 2019.

Revidirani podaci imaju razmjerno znatan utjecaj na kretanje aktivnog 

stanovništva (broj zaposlenih i nezaposlenih u razdoblju od siječnja 2016. do 

srpnja 2019.). 

• Stopa registrirane nezaposlenosti smanjuje se na 6,8% u srpnju 2019. 

i prosječna razlika za razdoblje od siječnja 2016. do srpnja 2019. iznosi 

-0,5 postotnih bodova. 

• Aktivno stanovništvo smanjeno je za 0,1% u srpnju 2019. u odnosu na 

siječanj 2016., što je razmjerno znatna razlika od 4,4 postotna boda u 

odnosu na prijašnje objavljene podatke 
(zbog nepotpunog obuhvata smanjenje aktivnog stanovništva iznosilo je 4,5%). 

• Broj zaposlenih u pravnim osobama povećan je za 12,3% u srpnju 2019. u 

odnosu na siječanj 2016., što je razlika od 5,9 postotnih bodova 
(zbog nepotpunog obuhvata prije objavljeni podaci pokazuju povećanje od 6,4%).

• Ukupan broj zaposlenih povećan je za 12,7% u srpnju 2019. u odnosu na 

siječanj 2016., što je razlika od 5 postotnih bodova 
(zbog nepotpunog obuhvata prije objavljeni podaci pokazuju povećanje od 7,7%).



Razlika između broja osiguranika HZMO-a u 

odnosu na objavljene i revidirane podatke DZS-a



Hvala na pozornosti!

Lidija Brković
glavna ravnateljica

E-mail: brkovicl@dzs.hr


