
 

  

 
 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 
 

U POVODU OBJAVE BROJA ZAPOSLENIH U SIJEČNJU 2015. 
 
 
Državni zavod za statistiku objavio je 27. veljače 2015., na službenim stranicama www.dzs.hr, Priopćenje 
9.2.1/1. „Zaposleni prema djelatnostima u siječnju 2015.”. 
 
Podaci o ukupnoj zaposlenosti, objavljeni u navedenom Priopćenju, uključuju zaposlene u pravnim 
osobama, zaposlene u obrtu i slobodnim profesijama te aktivne osiguranike poljoprivrednike. 
 
Broj zaposlenih u pravnim osobama Državnog zavoda za statistiku rezultat je obrade podataka redovitoga 
godišnjeg istraživanja i redovitoga mjesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno oko 70% zaposlenih iz 
svakog odjeljka NKD-a 2007. Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija i podaci o 
zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje. 
 
Prema metodologiji Državnog zavoda za statistiku zaposlene su osobe sve one koje su zasnovale radni 
odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu 
pravne osobe. 
 
S druge strane, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vodi matičnu evidenciju osiguranika prema kojoj 
broj zaposlenih u pravnim osobama uključuje i osiguranike koji prema definiciji Državnog zavoda za statistiku 
nisu zaposlene osobe. 
 
Unatoč razlici u broju zaposlenih u pravnim osobama iz tih dvaju izvora, koja proizlazi iz upotrebe različitih 
metodologija, kretanje zaposlenosti pokazuje isti trend. 
 
Državni zavod za statistiku detaljno će u suradnji s kolegama iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
istražiti metodološke razlike zbog kojih dolazi do odstupanja u broju zaposlenih u pravnim osobama iz tih 
dvaju izvora te o zaključcima izvijestiti javnost. 
 
Kako su podaci o broju zaposlenih u pravnim osobama za prosinac 2014. i siječanj 2015. privremeni, važno 
je istaknuti da će objavom konačnih podataka doći do njihove promjene zbog korekcija koje će se izvršiti na 
osnovi godišnjeg istraživanja RAD-1G s punim obuhvatom i dinamike mjesečnog istraživanja te samim time i 
do promjena podataka o ukupnom broju zaposlenih. 
 
Konačni podaci o broju zaposlenih u pravnim osobama za prosinac 2014. objavit će se u Priopćenju 9.2.6. 
„Zaposleni prema djelatnostima i spolu u 2014. – Konačni podaci” 17. travnja 2015., dok će se konačni 
podaci o broju zaposlenih u pravnim osobama za siječanj 2015. objaviti u Priopćenju 9.2.1/2. „Zaposleni 
prema djelatnostima u veljači 2015.” 31. ožujka 2015. 
 
Radi unapređenja kvalitete podataka statistike tržišta rada Državni zavod za statistiku do kraja ove godine 
planira prijelaz na obrazac JOPPD, koji će služiti kao glavni izvor podataka za zaposlene iz administrativnih 
izvora. 
 
 
Zagreb, 3. ožujka 2015. 

http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2015/09-02-01_01_2015.htm

