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PREDMET: Objava za medije povodom objave netočne informacije u članku Večernjeg 
lista pod naslovom „Linić na mukama“ od 14. kolovoza 2013.  

 
Poštovani, 
 
u sklopu članka u Večernjem listu od srijede, 14. kolovoza 2013., na stranicama 1-3, autorice 
Ljubice Gatarić  pod naslovom „Linić na mukama“ istaknut je dodatni članak  pod naslovom 
„Eurostat ne vjeruje hrvatskoj statistici“, u kojem autorica iznosi netočne tvrdnje koje nanose štetu 
ugledu Državnog zavoda za statistiku te izražava sumnju u pouzdanost službenih statističkih 
podataka Republike Hrvatske. Sukladno članku 11. Zakona o službenoj statistici, ovim putem se 
javno očitujemo o predmetnom članku te molimo da ovo očitovanje objavite.  
 
Državni zavod za statistiku je punopravan član Europskog statističkog sustava te se kao njegov 
sastavni dio, u programskom i metodološkom smislu kontinuirano usklađuje sa zahtjevima 
statistike Europske unije. Metodologija izračuna duga i deficita na europskoj razini definirana 
Uredbom vijeća Europske unije 479/2009 o primjeni protokola u slučaju prekomjernog deficita, a 
prema kojoj su nacionalna statistička tijela svih država članica dužne podatke o dugu i deficitu 
dostavljati Eurostatu dva puta godišnje, do početka travnja te do početka listopada.  
 
U tekstu se navodi da je na području izvješćivanja o javnom dugu i deficitu „Hrvatska šarala sa 
metodologijom“, što je ne samo netočno, već i štetno za ugled Državnog zavoda za statistiku.   
U prethodnim razdobljima izvješćivanje o javnom dugu i deficitu bilo je u nadležnosti Ministarstva 
financija sukladno važećoj nacionalnoj metodologiji i metodologiji MMF-a. Istovremeno se, 
uvažavajući činjenicu da se od pristupanja Europskoj uniji navedeno izvještavanje prenosi na 
nacionalna statistička tijela, sustavno radilo na metodologiji koju propisuje Eurostat. Tako je od 
travnja ove godine Državni zavod za statistiku odgovoran za sastavljanje i dostavu Izvješća o 
proračunskom manjku i dugu (tzv. „Fiskalno izvješće“), na pripremi kojeg surađuje s Ministarstvom 
financija i Hrvatskom narodnom bankom, a radi čije učinkovitije provedbe je nedavno i potpisan 
sporazum o međusobnoj suradnji. Fiskalno izvješće sastavlja se sukladno relevantnim Uredbama 
Europske unije, a tijekom cijelog procesa kompilacije, kao dio već uobičajene prakse, Zavod 
surađuje s Eurostatom koji mu pruža savjetodavnu i metodološku podršku, kako kroz redovnu 
poslovnu komunikaciju, tako i putem direktnih kontakata (dijaloške posjete).   
 
Prva službena objava Fiskalnog izvješća za RH kao zemlju članicu EU uslijedit će u listopadu ove 
godine, a fiskalno izvješće će se nakon Eurostatove provjere koristiti kao jedini službeni izvor za 
eventualno utvrđivanje procedure u slučaju prekomjernog deficita, sukladno kriterijima iz 
Maastrichta.  
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Konačno naglašavamo kako Eurostat nikada nije objavio da ne vjeruje službenoj statistici RH, dok 
tvrdnje „nekih stranih medija“ koje se u članku spominju, a koje ranije nismo željeli komentirati, nisu 
dovodile u pitanje pouzdanost Hrvatskog statističkog sustava 
 
S obzirom na netočne navode, molimo da sukladno odredbama Zakona o medijima ovaj tekst 
objavite u cijelosti.   
      
                     
S poštovanjem, 
 
           RAVNATELJ 

 
 

 Marko Krištof, v.r. 
 
        


