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Zagreb, 22. svibnja 2017. 

 

STATISTIČKI SAVJET RH 

RAVNATELJ DZS-a 

 

 

 

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE HRVATSKE 

održane 22. svibnja 2017. u 10.00 sati 

u Državnom zavodu za statistiku, Ilica 3, u Kabinetu ravnatelja 

 

 

Sjednica je trajala od 10.00 do 11.30 sati. 

 

Prisutni: gosp. Marko Krištof, gosp. dr. sc. Anto Bajo, gosp. mr. sc. Igor Jemrić, gosp. mr. sc. 

Zvonimir Savić, gosp. Davor Jurić, gđa Terezija Marić, gđa Karmen Maričić, gđa Franka Vojnović, 

gđa Melita Čičak, gđa Blaženka Sečkar i gosp. Dario Runtić 

 

Odsutni: gđa Zrinka Debeljak, gđa Brankica Novosel, gđa Slavica Cvitanić, gosp. Stipe Župan, 

gosp. Boris Feis, gosp. Anđelko Stričak i gosp. Emil Kuhtić  

 

Ostali sudionici iz DZS-a: gđa Andrea Galić Nagyszombaty i gđa Mirna Relac Lesjak 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Statističkog savjeta, gosp. Bajo te je pozvao nove članove 

Statističkog savjeta, gosp. Zvonimira Savića i gđu Tereziju Marić, predstavnike Hrvatske 

gospodarske komore i tijela državne uprave da se ukratko predstave ostalim članovima. Nakon 

kratkog predstavljanja novih članova, gosp. Bajo predložio je dnevni red koji je jednoglasno 

prihvaćen. 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Statističkog savjeta Republike Hrvatske od 31. siječnja 
2017. 

2. Rasprava o Nacrtu prijedloga izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih 
aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine 

3. Kratko izvještavanje o aktivnostima DZS-a provedenima od prošle Sjednice 
4. Razno 

 
U nastavku, gosp. Krištof ukratko je predstavio novu tajnicu Statističkog savjeta Republike 
Hrvatske, gđu Mirnu Relac Lesjak koju, u skladu s Poslovnikom o radu Statističkog savjeta 
Republike Hrvatske, uz pristanak njegovih članova imenuje ravnatelj DZS-a. Svi članovi podržali su 
prijedlog gosp. Krištofa. 
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1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Statističkog savjeta Republike Hrvatske od 31. 
siječnja 2017. 

 

Gosp. Bajo pozvao je članove da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik sa 7. sjednice 
Statističkog savjeta Republike Hrvatske od 31. siječnja 2017. 
 

Nije bilo primjedbi na Zapisnik te je proveden postupak glasovanja. 

 

Zaključak: 

 

Zapisnik sa 7 . sjednice Statističkog savjeta od 31. siječnja 2017. jednoglasno je prihvaćen. 

 

2. Rasprava o Nacrtu prijedloga izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana 
statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine 

 
Gosp. Krištof iznio je kako je Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike 
Hrvatske 2016. godine planirana provedba ukupno 292 statističke aktivnosti, od čega je DZS 
planirao provesti njih 235. Od planiranih 235 aktivnosti DZS nije proveo dvije aktivnosti 
(Metodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske i Tablice ponude i uporabe i 
input/output tablice). Ostali nositelji nisu proveli pet planiranih aktivnosti od čega dvije nije provela 
Hrvatska narodna banka (Izrada eksperimentalnih pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih 
režimom kolektivnih ugovora i Izrada eksperimentalnih pokazatelja promjena cijena poslovnih 
nekretnina), dok Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije proveo tri aktivnosti koje su vezane za 
registre iz područja zdravstva. 
 
Gosp. Bajo postavio je pitanje tko provodi istraživanje o plaćama. 
 
Gosp. Krištof je na to odgovorio kako se predmetne plaće prate u centralnoj banci koja izvještava o 
indeksima ugovorenih plaća te istražuje utjecaj kolektivnih ugovora na promjenu pokazatelja o 
plaćama. Kod praćenja kretanja plaća najveći problem predstavlja nedostupnost kolektivnih 
ugovora u digitalnom obliku jer se isti nalaze u uredima državne uprave te je stoga prilično teško 
prikupiti potrebne podatke. Gosp. Bajo zaključio je kako je statistika o plaćama vrlo važna i kako bi 
bilo korisno raspolagati podacima o plaćama, ali je svjestan kompleksnosti i problematike 
prikupljanja podataka. Gđa Marić istaknula je kako je moguće iskoordinirati dobivanje podataka jer 
se svaka dva mjeseca održavaju kolegiji službenika lokalne samouprave te ona može pomoći u 
pribavljanju podataka plaćama. 
 
U nastavku, gosp. Krištof iznio je kako je za provedbu statističkih aktivnosti u 2016. planirano 
89.285.801,00 kuna od čega je utrošeno 82.796.018,44 kuna, što predstavlja 92,7% planiranih 
sredstava. Također je istaknuo kako su pribavljena sva mišljenja ministarstava i drugih TDU-a te 
će dokument nakon prihvaćanja od strane SSRH biti upućen u proceduru usvajanja u Vladi 
Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru. 
 
Gosp. Bajo otvorio je raspravu o dokumentu. 
 
Gosp. Savić istaknuo je kako je TOMAS 2014. bilo izuzetno korisno istraživanje za Hrvatsku 
gospodarsku komoru. Prošle godine napravljena je procjena temeljem strukture potrošnje 
inozemnih gostiju i to razgraničeno po emitivnim zemljama (koliko se troši, potrošnja prema 
zemljama iz kojih turisti dolaze po segmentima potrošnje – hrana, piće, zabava, smještaj). 
Temeljem navedenih procjena dobiveni su podaci o potencijalu potrošnje svakog pojedinog turista 
u primorskim županijama i gradovima u usporedbi s potencijalom domicilnog stanovništva te koliko 
raste potencijal potrošnje u sezoni u odnosu na ostatak godine. Dobiveni rezultati prezentirani su 
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vodećim turističkim kućama u cilju planiranja ulaganja u pripremu budućih turističkih sezona u 
smislu pozicioniranja na tržištu. 
 
Gosp. Savić pitao je zašto se na 8. str. Izvješća navodi da je udio financiranja iz europskih 
sredstava manji u odnosu na 2015. godinu. Gosp. Krištof odgovorio je kako je s 31. prosincem 
2015. završeno razdoblje financiranja iz predpristupnih fondova (IPA fondovi), a strukturni fondovi 
još nisu bili spremni za korištenje u 2016. te je stoga udio financiranja europskim sredstvima 
smanjen u odnosu na prethodnu godinu.  
 
Gosp. Bajo postavio je pitanje što je s politikom zapošljavanja u DZS-u, odnosno ima li ikakvih 
pomaka na bolje od prošle Sjednice. 
 
Gosp. Krištof odgovorio je da se zapošljavanje u DZS-u provodi na temelju Plana prijama 
odobrenog od Ministarstva uprave te na temelju principa dva za jedan što je zabrinjavajuća 
dinamika zapošljavanja ukoliko se želi održati ista razina kvalitete i pravovremenosti službene 
statistike. Istaknuo je kako je tijekom pristupanja EU bilo dogovoreno da će se u razdoblju od 2009. 
do 2011. zaposliti po 30 statističara godišnje što nije provedeno pa je broj zaposlenih u DZS 
trenutno manji za 100 u odnosu na tada planirano. Također, napomenuo je kako se ove godine 
očekuje odlazak u mirovinu znatnog broja iskusnih stručnjaka (informatičara i metodologa) te da 
nije siguran da će se broj zaposlenih uspjeti održati na onom koji je bio na početku 2016. Nastavno 
na navedeno, naveo je kako je za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. potrebno 
osigurati dodatni broj izvršitelja pa se nada da će Ministarstvo financija i Ministarstvo uprave 
prepoznati te potrebe. Također se planira iskoristiti više EU sredstava za zapošljavanje jer bi se 
sredstvima iz strukturnih fondova moglo zaposliti djelatnike na određeno vrijeme. Nadalje, 
prijedlogom novog Zakona o službenoj statistici predviđeno je stjecanje vlastitih prihoda iz čega bi 
se moglo financirati angažiranje stručnjaka za provođenje određenih statističkih aktivnosti. 
 
Gosp. Bajo je, nakon održane rasprave, predmetni dokument dao na glasovanje. 

 
Svi članovi glasovali su za prihvaćanje Nacrta prijedloga izvješća. 

 

Zaključak: 

 

Jednoglasno je prihvaćen Nacrt prijedloga izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog 

plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine. 

 

3. Kratko izvještavanje o aktivnostima DZS-a provedenima od prošle Sjednice 
 

Gosp. Krištof izvijestio je da je u razdoblju od održavanja prošle Sjednice (31. siječnja 2017.) fokus 
bio na pripremi rezultata studije o socioekonomskim karakteristikama hrvatskih branitelja koja bi 
ubrzo trebala biti završena i objavljena. Navedena studija trebala bi dati sliku socioekonomskog 
stanja prosječnog hrvatskog branitelja, a rađena je u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, 
stručnjacima s pravnog fakulteta te stručnjacima iz područja socijalnog rada.  
 
U navedenom razdoblju, pripremali su se i podaci o robnoj razmjeni po županijama koji, zbog 
izmijenjene metodologije, nisu usporedivi s podacima iz prethodnih razdoblja. 
Također, radilo se na prijedlogu novog Zakona o službenoj statistici i neposredno nakon 
usuglašavanja modaliteta rješavanja primjedbi s Ministarstvom financija, ušlo se u razdoblje 
izvještavanja o dugu i deficitu pa stoga, zbog drugih prioritetnih obveza, Ministarstvo financija nije 
dostavilo završno mišljenje. Gosp. Krištof naveo je kako će Ministarstvu financija biti upućen 
podsjetnik da dostave isto. 
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Gosp. Krištof naveo je kako nedostaje i mišljenje Ministarstva uprave na Zakon, te je pitao gđu 
Marić, predstavnicu navedenog ministarstva ima li ikakve informacije o tome. Gđa Marić izvijestila 
je kako nema nikakvih pomaka u odnosu na dopis u kojem Ministarstvo uprave traži da DZS 
zastane s izradom Zakona. Također, predložila je da se uputi požurnica nakon imenovanja novog 
ministra jer izražava sumnju da će se išta moći riješiti u periodu dok se ne imenuje novi čelnik 
nadležnog ministarstva. 
U nastavku, gosp. Krištof naveo je aktivnosti vezane uz Popis 2021. te je izvijestio o tome kako je 
DZS aplicirao za sredstva iz dvije nove EU darovnice, dok je jedna darovnica već aktivna. 
Navedenim darovnicama pokrivaju se područja koja se odnose na kvalitetnije korištenje 
administrativnih izvora, poboljšanje kvalitete Popisa 2021. te izgradnju sustava za prikupljanje 
podataka. Gosp. Krištof istaknuo je kako će se, prilikom provođenja sljedećeg popisa, kombinirati 
klasični način popisivanja, internet popisivanje te korištenje podataka iz administrativnih izvora. U 
sklopu priprema za Popis 2021. održan je vrlo koristan sastanak s Ministarstvom graditeljstva i 
prostornoga uređenja, Poreznom upravom te Državnom geodetskom upravom na kojem je 
naglašeno da unutar Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja postoje osigurana sredstva 
za projekt kojim bi se provelo označavanje svih nekretnina jedinstvenom oznakom te bi se svakoj 
nekretnini pridružio poseban broj. Navedeno bi uvelike doprinijelo provođenju Popisa 2021. jer se 
bez OIB-a stana i temeljnog registra stanova ne može provesti internet popisivanje pošto nije 
moguće dostaviti upitnik na svaku stambenu jedinicu. Također, popis nije moguće provesti niti 
podacima iz registra jer RH nema sređene administrativne izvore podataka. Gosp. Krištof istaknuo 
je kako je trošak provođenja popisa oko 130 mil. kuna svakih 10 godina. 
 
Gosp. Bajo pozvao je druge nositelje da informiraju Savjet o aktivnostima koje su se provodile u 
njihovim institucijama od održavanja prošle Sjednice. 
 
Gđa Vojnović navela je kako je provedeno istraživanje u suradnji sa DZS-om i Svjetskom bankom 
vezano uz mapiranje siromaštva. Trenutno je u fazi izrade Izvješće o indeksu multiple deprivacije u 
kojem sudjeluje DZS koji će pružiti svu tehničku podršku, a također i pomoć vezano uz 
diseminaciju podataka.  
 
Gosp. Krištof naveo je kako je održana sjednica Korisničkog vijeća statistike stanovništva te da je u 
pripremi održavanje sjednice Korisničkog vijeća tržišta rada.  
 
Gosp. Bajo postavio je pitanje u kojoj je fazi objava indeksa razvijenosti. 
 
Gđa Vojnović pojasnila je kako se mijenjao model izračuna navedenog indeksa, ali da će prvi 
rezultati biti gotovi do kraja mjeseca svibnja. Također, navela je kako bi nadalje tu aktivnost trebao 
preuzeti DZS te da bi samo praćenje trebalo biti na godišnjoj razini. Gosp. Krištof naveo je da bi 
preuzimanje izračuna navedenog indeksa bilo u interesu Zavoda te da bi njegovo ažuriranje bilo 
jednostavno jednom nakon što se utvrdi konačan sastav indeksa. 
 
Gosp. Jemrić izvijestio je da je Hrvatska narodna banka 31. ožujka objavila revidirane podatke o 
statistici platne bilance iz koje su eliminirani podaci koji se odnose na tranzit za 2014., 2015. i 
2016. godinu. Također, naveo je da je u tijeku izmjena regulative vezana za monetarnu statistiku te 
da će ubrzo biti otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu nacrta. Nadalje, u 
tijeku je projekt izrade jedinstvene baze detaljnih podataka o bankarskim kreditima unutar 
Eurozone, tzv. AnaCredit projekt. Završno, u HNB-u je u tijeku provođenje Ankete o financiranju 
potrošnje kućanstava koje će trajati do 15. lipnja 2017. Gosp. Jemrić naveo je da je odaziv 
obećavajući; minimalna stopa odaziva bila je postavljena na 30%, a do sada je odaziv puno bolji 
od očekivanog. 
 
Gosp. Jemrić postavio je pitanje gosp. Krištofu ima li kakvih saznanja o uvođenju LEI 
identifikatora/broja (Legal Entity Identifier) pravnih osoba. Gosp. Krištof odgovorio je kako LEI 
brojeve dodjeljuje Zagrebačka burza te da ga trenutno posjeduje zanemarivo mali broj subjekata i 
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to pretežno oni pravni subjekti koji listaju svoje dionice na Burzi. Pretpostavka je da je razlog 
takvog malog broja dodijeljenih LEI brojeva u njegovoj cijeni. 
 
Gosp. Bajo postavio je pitanje mogu li se podaci o financijskim računima publicirati na analitičkoj 
razini. Naveo je da je tendencija širenja seta podataka u godišnjim financijskim izvješćima dovela 
do gubitka nekih potrebnih podataka. Predložio je da se organizira sastanak svih korisnika kako bi 
se postigao dogovor oko konačnog formata tog izvješća. 
 
Gosp. Krištof istaknuo je kako Zakon o računovodstvu propisuje osnovni set podataka koji 
financijska izvješća trebaju sadržavati, dok se Pravilnikom koji donosi ministar financija na prijedlog 
DZS-a propisuju dodatni podaci. Naveo je da su podaci koji se koriste za statističke potrebe znatno 
smanjeni, iako je osnovni set značajno povećan. Dodao je kako DZS očekuje dosta od podataka iz 
novih financijskih izvještaja jer bi se na temelju istih unaprijedila kvaliteta statističkih podataka. 
 
Gđa Maričić navela je da su sklopljena prva tri ugovora između Ministarstva gospodarstva, 
poduzetništva i obrta i subjekata koji ulažu u istraživanje i razvoj, dok je u pripremi potpisivanje još 
19 ugovora. Ukupna vrijednost navedenih ugovora je 92 mil. kuna od čega je ulaganje Ministarstva 
gospodarstva, poduzetništva i obrta oko 26 mil. kuna dok je doprinos poslovnih subjekata oko 66 
mil. kuna. Na prošloj sjednici Statističkog savjeta gđa Maričić ponudila je pomoć vezanu uz 
dostavu podataka DZS-u o subjektima koji koriste sredstva EU putem MINGO, te je sada 
predložila da se dogovori forma i dinamika dostave podataka o istima. Istaknula je kako je za 
alokaciju pripremljeno oko 330 mil. eura te da je interes poslovnih subjekata velik. Gosp. Krištof 
naveo je da će DZS informacije o poslovnim subjektima tražiti u pripremnoj fazi istraživanja o 
ulaganju u istraživanje i razvoj. Također, naveo je da je u tijeku revizija statističkih podataka o 
ulaganju u istraživanje i razvoj za istraživanja provedena u proteklom razdoblju. 
 

4. Razno 

 

S obzirom da je u ranijim točkama vođena rasprava o velikom broju statističkih aktivnosti, nije bilo 

potrebe za raspravom u sklopu točke Razno. 

 

Gosp. Bajo zahvalio je članovima Statističkog savjeta na sudjelovanju na Sjednici te zaključio 

Sjednicu u 11.30 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila       Zapisnik odobrio 

 
Mirna Relac Lesjak       Izv. prof. dr. sc. Anto Bajo, v.r. 


