Zagreb, 10. ožujka 2021.
STATISTIČKI SAVJET RH
GLAVNA RAVNATELJICA DZS-a

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE HRVATSKE
održane 10. ožujka 2021. u 10.00 sati
virtualno preko Microsoft Teams
Sjednica je trajala od 10.00 do 10.30 sati.
Prisutni članovi Savjeta:

1. univ. spec. oec. Lidija Brković, predstavnica Državnog zavoda za

statistiku
2. dr. sc. Zvonimir Savić, predstavnik Hrvatske gospodarske
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ostali sudionici:

komore - predsjednik Savjeta
g. Stipe Župan, predstavnik ministarstva nadležnoga za financije
- zamjenik predsjednika Savjeta
mr. sc. Igor Jemrić, predstavnik Hrvatske narodne banke
gđa. Zrinka Debeljak, predstavnica Hrvatske obrtničke komore
dr. sc. Darko Šiško, predstavnik tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna, predstavnica znanstvenih
organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija
dr. sc. Iva Tomić, predstavnica poslodavaca
mr. sc. oec. Boris Feis, predstavnik sindikata

10. gđa. Ivana Šuman, predstavnica ministarstva nadležnog za

gospodarstvo sudjeluje kao gost
11. gđa. Branka Ostrman, tajnica Savjeta
Odsutni članovi Savjeta:

1. prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, predstavnica znanstvenih

organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija
2. gđa. Blaženka Sečkar, predstavnica organizacija civilnog društva
3. gđa. Iva Borković, predstavnica medija

Sjednicu je otvorio predsjednik Statističkog savjeta, g. Savić te utvrdio potreban broj nazočnih
članova radi pravovaljanog odlučivanja. Od ukupno 13 članova, ispričale su se 3 članice jer nisu bile
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u mogućnosti prisustvovati te je prisutno 10 članova, od kojih je jedna predstavnica ministarstva
nadležnog za gospodarstvo u svojstvu gosta bez prava glasa obzirom da još uvijek nije imenovana
od strane Vlade Republike Hrvatske.
Glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku dala je kratko izvješće u svezi novog prijedloga o
imenovanju članova Savjeta Vladi Republike Hrvatske budući da postojeći sastav djeluje temeljem
važećeg Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti članova SSRH kojeg je Vlada RH donijela
28.05.2020. Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne
novine, broj 85/20) u srpnju 2020. došlo je do određenih ustrojstvenih promjena unutar pojedinih
tijela radi čega je svim institucijama koje imenuju svoje predstavnike u Savjet upućen zahtjev za
potvrdom dosadašnjih članova ili dostavom imenovanja novih članova kako bi Vladi RH mogli uputiti
novi zahtjev za imenovanjima članova u SSRH.
Većina dosadašnjih predstavnika je potvrđeno, dostavljeno je novo imenovanje predstavnika
ministarstva nadležnog za gospodarstvo te se iščekuje očitovanje u svezi predstavnika organizacija
civilnog društva.
Sukladno Poslovniku o radu Savjeta gđa. Brković je za tajnicu Savjeta predložila gđu. Ostrman, višu
savjetnicu – specijalisticu u Kabinetu glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku te su nakon
kratkog predstavljanja gđe. Ostrman, članovi potvrdili prijedlog.

Predsjednik Savjeta, g. Savić je predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Statističkog savjeta Republike Hrvatske
održane 10. lipnja 2020.
2. Informacija o odgodi provođenja Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine
3. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Statističkog savjeta Republike
Hrvatske održane 10. lipnja 2020.
G. Savić je pozvao je članove da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik s 1. konstituirajuće
sjednice Statističkog savjeta Republike Hrvatske od 10. lipnja 2020.
Članovi nisu imali dodatnih komentara.
Zaključak:
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Statističkog savjeta od 10. lipnja 2020. je jednoglasno
prihvaćen uz 1 suzdržan glas članice gđe. Tomić uz obrazloženje da nije nazočila predmetnoj
sjednici.
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Ad 2. Informacija o odgodi provođenja Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u
Republici Hrvatskoj 2021. godine
Gđa. Brković je prisutne informirala kako je Državni zavod za statistiku pripremio nacrt prijedloga
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine, s konačnim prijedlogom zakona te obrazložila razloge predloženih izmjena.
Popis je najveće statističko istraživanje u Republici Hrvatskoj koje se provodi svakih deset godina
radi prikupljanja osnovnih podataka o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema
njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, podataka o
kućanstvima i stanovima te o njihovim obilježjima.
Tijekom zadnja tri mjeseca 2020. godine, došlo je do značajnog pogoršanja epidemiološke situacije
na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske što je rezultiralo dodatnim i sveobuhvatnim mjerama
nadležnih tijela za zaustavljanje i sprječavanje daljnjeg širenja koronavirusa SARS-COVID-19. Kako
je epidemiološka situacija u ovoj godini još uvijek nepovoljna, a s obzirom na to da se Popis provodi
na punom obuhvatu stanovništva, potrebno je voditi računa o potpunoj suradnji i uzajamnom
povjerenju stanovništva i sudionika popisivanja, što je u ovakvoj epidemiološkoj situaciji itekako
otežano te je Državni zavod za statistiku primoran odgoditi provođenje Popisa koji je prvobitno
planiran za travanj 2021.
Gđa. Brković je također napomenula da se, obzirom na važnost Popisa za državu i društvo u cjelini,
on odgađa u vrlo rijetkim i iznimnim situacijama više sile, odnosno razlozima na koje ne možemo
utjecati te je ovo drugi put da se odgađa. Prvi i jedini put kada je Popis odgođen je bilo 1941. godine
radi Drugog svjetskog rata.
Prvobitno je komunicirano da će se Popis odgoditi za lipanj 2021. godine, no u konzultacijama s
drugim zemljama članicama te obzirom na daljnju neizvjesnost i još uvijek velik broj slučajeva
zaraze, Zavod je pripremio prijedlog izmjene Zakona kojim se početak provođenja Popisa predviđa
za 13. rujan 2021. godine. Gđa. Brković je također napomenula da su sve članice EU koje Popis
provode na terenu također odgodile provođenje za jesen ili za 2022. godinu.
Trenutan prijedlog Zavoda je provođenje Popisa od 13. rujna do 17. listopada 2021.godine i to u 2
faze i na 2 načina: u prvoj fazi od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. provest će se samostalno
popisivanje stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani (jedan član obitelji moći će popisati sebe
i sve članove kućanstva), a u drugoj fazi od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. provest će se
popisivanje putem osobnog intervjua na terenu gdje će oko 8000 popisivača popisivati sve one koji
se nisu samostalno popisali u prvom krugu.
Gđa. Brković podsjetila je na provođenje Popisa poljoprivrede koji je, također radi epidemioloških
mjera, odgođen od lipnja 2020. godine na listopad 2020. godine. Unatoč sličnim uvjetima Popis
poljoprivrede uspješno je proveden te se nada da će se isto tako uspješno provesti i Popis
stanovništva, kućanstava i stanova. Tijekom 2020. godine, radi pomicanja datuma provođenja
Popisa poljoprivrede, odgođeno je i provođenje Probnog popisa stanovništva na 2021. godinu, a koji
se trenutno provodi u Republici Hrvatskoj u 4 županije (Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska,
Varaždinska te Osječko-baranjska) i Gradu Zagrebu kojim je obuhvaćeno oko 5 000 kućanstava
unutar 10 popisnih krugova. Prošli tjedan je provedena 1. faza kada su se građani mogli popisati
putem sustava e-Građani, a ovaj tjedan se provodi popis na terenu.
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Glavna poruka promotivne kampanje Popisa, čiji početak je još uvijek neizvjestan, bit će poziv
građanima na samostalno popisivanje u što većem broju, što će ujedno uvelike olakšat situaciju i
pojeftiniti cijeli proces.
Gđa. Brković je izrazila nadu da će se ostvariti uvjeti da se Popis uspije provesti na jesen te pozvala
članove Savjeta da podrže predmetni prijedlog Zakona.
G. Savić također je izrazio žaljenje radi cjelokupne situacije radi koje smo primorani odgoditi Popis
te se nada da sama odgoda neće predstavljati preveliki organizacijski i kadrovski problem, na što je
gđa. Brković odgovorila da je cjelokupna organizacija već spremna budući da je bilo planirano za
mjesec travanj, no jedini izazov bi mogao predstavljati angažiranje 8000 popisivača, budući da će
prijave za popisivače započeti u 7.-8. mjesecu, odnosno u ljetno vrijeme. No isto tako vjeruje da će
se sve nesmetano odvijati budući da se i proces angažiranja popisivača također modernizirao i vršit
će se preko IT aplikacije koja će služiti za prijavu, testiranje i odabir što će ujedno cijeli postupak
učiniti jednostavnijim i transparentnijim. Obavijestila je članove da su građani već senzibilizirani te
da Zavod već zaprima brojne upite o angažmanu na Popisu. Obzirom da su aplikacije testirane i
organizacijski je sve spremno, vjeruje da bi se sve trebalo uspješno provesti, a da bi jedinu poteškoću
mogli predstavljati vanjski uvjeti, odnosno epidemiološka situacija.
Gđa. Tomić izrazila je razumijevanje u svezi situacije i epidemioloških uvjeta te je postavila pitanje
je li potrebno, obzirom na neizvjesnost, u Zakonu navoditi striktne datume provođenja popisa te
predložila da se u Zakon navede da će se Popis provesti u trenutku kada se za to ostvare uvjeti,
kako bi izbjegli ponavljanje dugih zakonskih procedura ukoliko se u rujnu ne ostvare uvjeti za
provođenje Popisa. Gđa. Brković je odgovorila da je jasno navođenje datuma vrlo bitno radi
određivanja referentnog trenutka popisivanja, na temelju kojeg se određuje razdoblje popisivanja,
što je ujedno i najbitnije za cjelokupnu organizaciju provođenja Popisa. Međutim, predmetnim
prijedlogom izmjene Zakona Zavod predlaže da se u 2. članku je uvede stavak kojim bi se u sličnoj
situaciji pojednostavnio zakonodavni postupak definiranja datuma, odnosno da se odredi da će u
slučaju nemogućnosti provođenja Popisa u utvrđenim rokovima, uslijed pojave posebnih okolnosti,
nove rokove utvrdit Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom koja će biti objavljena u
„Narodnim novinama“.
G. Jemrić je komentirao da smatra kako je novi datum dobro određen te dao primjer istraživanja koji
je provodio HNB u 2020. godini i koji je također bio odgođen za 9 mjesec, a rezultirao je dobrim
odazivom ispitanika te smatra da je to doba godine povoljno za provođenje istraživanja. G. Jemrić
je sugerirao alternativni način ispitivanja putem interneta. Gđa. Brković je zahvalila na prijedlogu i
odgovorila da bi taj način ispitivanja putem interneta predstavljala upravo 1. faza Popisa kada će se
građani samostalno popisivati putem sustava e-Građani jer na taj način neće trebati imati nikakav
kontakt s popisivačima.
Obzirom da nitko od nazočnih nije imao dodatnih pitanja niti komentara, g. Savić je, nakon održane
rasprave, prijedlog dao na glasovanje.
Svi članovi su podržali prihvaćanje informacije o odgodi provođenja Popisa stanovništva, kućanstava
i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine te ujedno i prijedlog izmjene Zakona.
Zaključak:
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, s konačnim prijedlogom Zakona.
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Ad. 3. Razno
G. Savić je pozvao članove da predlože dodatne teme i prijedloge na raspravu.
Gđa. Brković je najavila sljedeću sjednicu Savjeta koja se planira sazvati kroz mjesec dana na temu
strateških dokumenata koji su trenutno u pripremi: Strategija razvitka službene statistike 2021. –
2030., Program statističkih aktivnosti 2021. – 2027. te Godišnji provedbeni program 2021., o čemu
će Savjet prethodno biti informiran i materijal unaprijed dostavljen.
Budući da nije bilo dodatnih tema za raspravu, g. Savić je zahvalio sudionicima na prisustvu, kao i
gđi. Brković na inicijativi za predmetnim sastankom kojim se članove savjeta uključilo i informiralo o
značajnim aktivnostima Zavoda u trenutnom periodu, što će u predstojećem razdoblju biti značajno
i na nacionalnoj razini.
G. Savić zahvalio je članovima Statističkog savjeta na sudjelovanju te je zaključio sjednicu u 10.30
sati.

Zapisnik sastavila:

Zapisnik odobrio:

Tajnica Statističkog Savjeta Republike
Hrvatske

Predsjednik Statističkog Savjeta Republike
Hrvatske

Branka Ostrman

dr. sc. Zvonimir Savić
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