
 

  

 
 
 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 
 

U POVODU PLANIRANE OBJAVE IZVJEŠĆA O PREKOMJERNOME PRORAČUNSKOM 
MANJKU I RAZINI DUGA OPĆE DRŽAVE 

 
 
Državni zavod za statistiku, kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene 
statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred 
europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku, neovisno je i nepristrano stručno tijelo 
koje osigurava visoku kvalitetu svih statističkih podataka koje objavljuje, kao i njihovu usklađenost i 
usporedivost sa statističkim podacima zemalja članica Europske unije. 
 
Temeljna statistička načela na osnovi kojih se razvija, proizvodi i diseminira službena statistika 
Republike Hrvatske definirana su Zakonom o službenoj statistici i Uredbom Europskog parlamenta 
i Vijeća br. 223/2009 te dodatno razrađena Kodeksom prakse europske statistike. 
 
U skladu s Uredbom Vijeća br. 479/2009 o primjeni protokola o prekomjernome proračunskome 
manjku (EDP), nacionalni statistički uredi zaduženi su za sastavljanje Izvješća o prekomjernome 
proračunskome manjku i razini duga opće države prema definicijama iz Europskog sustava 
nacionalnih računa (ESA 2010). 
 
Izvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države za razdoblje od 2011. 
do 2014. objavit će se u ponedjeljak 20. travnja 2015. na službenim internetskim stranicama 
Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. U povodu objave Izvješća održat će se i konferencija 
za novinare na kojoj će gospodin Marko Krištof, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, predstaviti 
i objasniti sve statističke odluke vezane za tu temu. 
 
Državni zavod za statistiku u izradi Fiskalnog izvješća postupa u skladu s pravilima navedenima u 
Europskom sustavu nacionalnih računa (ESA 2010) i Priručniku o javnom deficitu i dugu 
(MGDD2014), koja vrijede i za projekte javno-privatnog partnerstva. Također, važno je istaknuti da 
je cjelokupni rad Državnog zavoda za statistiku vezan za tu temu pod strogim nadzorom tijela 
Europske komisije. 
 
Zbog potencijalnog narušavanja i ugrožavanja objektivnosti službene statistike Državni zavod za 
statistiku ne može komentirati službene statističke podatke prije njihove objave. 
 
 
 
Zagreb, 13. travnja 2015. 
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