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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE  

 
Zagreb, 11. srpnja 2014. 
 

ZAJEDNIČKI PROJEKT EU-a I HRVATSKE ZA TEHNIČKU POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA 
 
U petak, 11. srpnja 2014 godine., Državni zavod za statistiku predstavit će rezultate projekata programa IPA 2009, 
Komponente I, za “Tehničku pomoć u poslovnim statistikama” i “Tehničku pomoć u poslovnim statistikama i izradi 
dokumentacije o kvaliteti ”. 
 
 
Projekt IPA 2009 za „Tehničku pomoć u poslovnim statistikama“ ima proračun od 718.581,00 eura, a provode ga konzultanti 
tvrtke GOPA tijekom razdoblja od 3. rujna 2012. do 3. kolovoza 2014. 
Projekt IPA 2009 za „Tehničku pomoć u poslovnim statistikama i izradi dokumentacije o kvaliteti“ ima proračun od 776.131,00 
eura i provode ga konzultanti tvrtke GOPA tijekom razdoblja od 3. rujna 2012. do 3. rujna 2014. 
Državni zavod za statistiku (DZS) korisnik je obaju projekata tehničke pomoći. 
Projekti su namijenjeni razvoju i usklađivanju sljedećih statističkih područja sa zahtjevima europskog statističkog sustava: 

 Kratkoročne statistike – Indeksi proizvođačkih cijena usluga,  

 Energetske statistike – finalna potrošnja energije u kućanstvima i finalna potrošnja energije u uslužnom sektoru,  

 Statistike građevinarstva,  

 Modernizacija poslovnih statistika, 

 Izrada dokumentacije o kvaliteti. 
 

Provedbom projekta povećan je statistički kapacitet DZS-a. Rad u navedenim područjima sigurno će utjecati na buduću 
predodžbu javnosti o službenoj statistici u Hrvatskoj zbog očekivanog učinka koji će taj rad imati na razne procese odlučivanja 
u Republici Hrvatskoj koji koriste podatke dobivene od poslovnih subjekata i stanovništva. 
Projekt je ispunio svoju svrhu postupnog povećavanja sposobnosti Republike Hrvatske da ispuni svoje obveze u području 
statistike,  kako za potrebe  Vlade RH, tako i za potrebe usklađivanja s međunarodnim statističkim standardima. 
Marko Krištof, ravnatelj DZS-a, Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Nataša Mikuš 
Zigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, te Stephan Krische, ravnatelj GOPA Consultants 
Statistics Department-a, reći će nekoliko uvodnih riječi. Govornici iz DZS-a i GOPA-e će tada iznijeti sažetak glavnih rezultata 
rada na projektu. 
Predstavljanje projekta održat će se u petak, 11. srpnja 2014. u 9:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ulica Ljudevita Gaja 1, Zagreb. 
Pozvani su predstavnici medija da prisustvuju događaju i o njemu izvijeste javnost 
 
Za više informacija obratiti se Robertu Kneževiću, Državni zavod za statistiku, tel. 01 4817 402. 
 


