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PREDMET: Reagiranje Državnog zavoda za statistiku u vezi s objavom
članka "Stranački paraziti uništit će državu: Za vrijeme krize
zaposleno još 22.000 uhljeba!" na portalu Index.hr od 13.
srpnja 2014.

Poštovana gospođo glavna urednice,

obraćam Vam se u vezi s navodima u članku "Stranački paraziti uništit će državu: Za vrijeme krize zaposleno
još 22.000 uhljeba!", objavljenog na portalu Index.hr 13. srpnja 2014. S obzirom na to da smatram kako
članak dovodi do pogrešnih zaključaka te na taj način ugrožava objektivnost službene statistike, dužan sam
reagirati u skladu s člankom 11. Zakona o službenoj statistici.

S obzirom na to da je izvor podataka za Vaš članak poslovni tjednik Lider, željeli bismo Vas obavijestiti da su
podaci o zaposlenima, koje objavljuje Državni zavod za statistiku, a koji su navedeni u članku Lidera -
pogrešni. Iz navedenoga proizlazi da su zaključci izneseni u Vašem članku neutemeljeni jer su zasnovani na
pogrešnim činjenicama.

Državni zavod za statistiku prati zaposlene u pravnim osobama mjesečnim istraživanjem o zaposlenima i
plaći i redovito ih objavljuje u Priopćenju 9.2.1. "Zaposleni prema djelatnostima" te Priopćenju 9.2.6
"Zaposleni prema djelatnostima i spolu - konačni podaci".

Za razumijevanje ove teme vrlo je važno ispravno tumačiti definiciju zaposlenih u pravnim osobama prema
kojoj su zaposleni sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem bez obzira na vrstu radnog
vremena (na određeno ili neodređeno vrijeme), duljinu radnog vremena i vlasništvo pravne osobe. To znači
da su istraživanjem obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva kao i u tijelima državne
vlasti te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.
Drugim riječima, riječ je o zaposlenima kako u državnome, tako i u privatnom vlasništvu.

Upravo zbog navedenih razloga nije ispravno navoditi da u državni sektor ulaze područja O Javna uprava i
obrana; obvezno socijalno osiguranje, P Obrazovanje, Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te R
Umjetnost, zabava i rekreacija, odjeljak 91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti.
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Zaposleni u pravnim osobama

<1>2008. <1>2013.
NKD 2007. konačni podatak konačni podatak RAZLIKA

O Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje 106.542 106.582 40
P Obrazovanie 100.394 109.294 8.900

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i
sociialne skrbi 79.139 85.298 6.159
R Umjetnost, zabava irekreacija
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale
kulturne djelatnosti 5.093 5.673 580
UKUPNO 291.168 306.847 15.679

Molimo da, u skladu s odredbama Zakona o medijima, u svom prvom sljedećem izdanju objavite ispravak
netočnih podataka prema gornjoj tablici te da objasnite činjenicu da navedeni podaci obuhvaćaju zaposlene
u pravnim osobama kako u državnome, tako i u privatnom vlasništvu. Također Vas molimo da navedete
Državni zavod za statistiku kao izvor podataka.

S poštovanjem,
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