Zagreb, 12. svibnja 2014.
STATISTiČKI

SAVJET RH

RAVNATELJ

DZS-a

ZAPISNIK S PRVE, KONSTITUIRAJUĆE

SJEDNICE STATISTiČKOG
HRVATSKE
održane 12. svibnja 2014. u 10 sati

SAVJETA REPUBLIKE

u Državnom zavodu za statistiku, lIica 3, soba 101
Sjednica je trajala od 10 do 11,30 sati.
Prisutni: g. Marko Krištof, mr. sc. Igor Jemrić, g. Mladen Duliba, g. Hrvoje Nekić, dr. sc. Emira Bečić, g. Dario
Runtić, gđa Jasna Belošević-Matić, g. Davor Jurić, dr. sc. Anto Bajo, g. Emil Kuhtić, gđa Slavica Cvitan ić,
gđa Blaženka Roginek, gđa Zrinka Debeljak, gđa Darija Magaš, gđa Nadica Žužak, gđa Mirjana Rađenović,
gđa Franka Vojnović.
Odsutan: g. Boris Feis.
Ostali sudionici iz DZS-a: gđa Andrea Galić Nagyszombaty, voditeljica Samostalne
razvoj statističkog sustava i gđa Vanja Kuzmić, tajnica Statističkog savjeta.

službe za strategijski

Sjednicu je otvorio ravnatelj g. Marko Krištof te predložio dnevni red koji je jednoglasno

prihvaćen.

Dnevni red:
1.

Izbor predsjednika

2.

Rasprava o Nacrtu prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog
Republike Hrvatske 2013.

3.

Razno
1.

Statističkog savjeta Republike Hrvatske

Izbor Predsjednika

plana statističkih aktivnosti

Statističkog savjeta Republike Hrvatske

G. Krištof otvorio je prvu, konstituirajuću sjednicu Statističkog savjeta u trećem sazivu nakon što je Vlada
Republike Hrvatske donijela odluku o imenovanju članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske.
G. Krištof je upoznao članove Savjeta s poslovima i zadacima Savjeta, odredbama Poslovnika o radu
Statističkog savjeta Republike Hrvatske te predložio g. Antu Baju, predstavnika znanstvenih institucija, za
predsjednika Statističkog savjeta.
G. Anto Bajo ukratko se predstavio članovima Savjeta.
Nije bilo drugih prijedloga za predsjednika Savjeta te je provedena procedura glasovanja.
Zaključak
G. Anto Bajo jednoglasno

je izabran za predsjednika

Statističkog savjeta.

Predsjednik g. Anto Baja preuzeo je vođenje sjednice.
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2.

Rasprava o Nacrtu prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega

provedbenog

plana statističkih

aktivnosti Republike Hrvatske 2013.
G. Krištof informirao je nazočne članove o Nacrtu prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega
plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.

provedbenog

U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku svake godine priprema Izvješće o
izvršenju GOdišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu:
Izvješće) za koje je, prije no što ga usvoje Vlada i Sabor, dužan pribaviti mišljenje Statističkog savjeta RH
kao savjetodavnog tijela za strategijska pitanja službene statistike. Na taj način Državni zavod za statistiku
omogućuje stručnoj javnosti uvid u provedbu planiranih statističkih aktivnosti.
Izvješće za 2013. prvo je koje se odnosi na razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim programskim dokumentima
Državnog zavoda za statistiku - novom Strategijom razvitka službene statistike RH 2013. - 2022. i
Programom statističkih aktivnosti RH 2013. - 2017. te je uočena potreba, ali i prilika, da se osim pružanja
informacija o izvršenim aktivnostima, izgled predmetnog Izvješća modernizira i unaprijedi u sadržajnom i
vizualnom smislu. Na taj će se način pridonijeti ostvarenju unapređenja prepoznatljivosti i ugleda ne samo
DZS-a kao glavnog nositelja, diseminatora i koordinatora sustava službene statistike RH, već i cjelokupnoga
hrvatskog statističkog sustava.
Slijedeći najbolju europsku praksu vezanu za godišnje izvješćivanje nacionalnih statističkih ureda, novo
Izvješće 2013. sastoji se od dva dijela. Prvi dio, osim uvoda u kojem se ukratko opisuje važnost statističkog
područja o kojem je riječ, sadržava samo prikaz istraživanja kod kojih su izvršena određena unapređenja
(npr. unapređenje
metodologije,
revizija, uvođenje novih ili modifikacija postojećih istraživanja radi
usklađivanja s nacionalnim i/ili europskim standardima) te prikaz rezultata projekata, odnosno razvojnih
aktivnosti koje su provedene u predmetnoj godini na koju se Izvješće odnosi. Drugi dio sadržava preglednu
tablicu s popisom svih planiranih istraživanja po statističkim područjima, uključujući i potvrdu izvršenja
svakog istraživanja, odnosno kratko obrazloženje u slučaju da istraživanje nije provedeno u cijelosti i/ili
sukladno definiranim rokovima iz GPP-a.
Državni zavod za statistiku izradio je početni nacrt prijedloga predmetnog dokumenta na temelju pribavljenih
izvješća nositelja službene statistike, odnosno mišljenja tijela u čiji djelokrug ulaze pitanja koja se uređuju
Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. Dopunjeni nacrt Izvješća koji
se podnosi na mišljenje Statističkom savjetu sadržava tekst usuglašen s miŠljenjima nositelja službene
statistike, ministarstava te ostalih tijela državne uprave.
GOdišnjim provedbenim
planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. bilo je predviđeno
provođenje:
•
ukupno 283 statističkih istraživanja
~ 188 na temelju neposrednog prikupljanja podataka
~
58 na temelju administrativnih izvora podataka
~
37 razvojnih aktivnosti.
Osim Državnog zavoda za statistiku koji je glavni nositelj i koordinator sustava službene statistike, na temelju
Zakona o službenoj statistici i Programa statističkih aktivnosti RH 2013. - 2017. definirani su sljedeći nositelji
službene statistike:
•
Agencija za zaštitu okoliša
•
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
•
Hrvatska narodna banka
•
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
•
Ministarstvo financija
•
Ministarstvo poljoprivrede
•
Ministarstvo unutarnjih poslova
•
upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike.
Od ukupnog broja planiranih
istraživanja:
•
ukupno 211
~ 140
~
42
~
29
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statističkih aktivnosti u 2013., Državni zavod za statistiku proveo je najveći broj
statističkih istraživanja
na temelju neposrednog prikupljanja podataka
na temelju administrativnih izvora podataka
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Od ukupno 283 istraživanja čija je provedba planirana u 2013. godini, zbog nedostatka resursa u 2013. nisu
provedena dva statistička istraživanja, i to:
•
Metodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske
•
Strukturne varijable iz područja distributivne trgovine.
Navedena dva istraživanja već su uvrštena u Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti 2014. te će biti
provedena u skladu s definiranim rokovima.
Nakon provedene rasprave te pribavljenog mišljenja Statističkog savjeta na predmetno izvješće, Nacrt
prijedloga Izvješća o izvršenju GOdišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2013. godine
upućuje se Vladi RH i Hrvatskom saboru na usvajanje.
G. Bajo otvorio je raspravu vezanu za predmetni dokument.
Gđa Belošević-Matić
limitirane financije.

pitala je ima li OZS prostora za nova istraživanja s obzirom na kadrovsku problematiku

i

G. Krištof Odgovorio je da OZS prije svega zadovoljava europske obveze, a da se istraživanja za nacionalne
potrebe trebaju uvoditi nakon procjene njihova troška i koristi, sukladno propisanoj proceduri. Napomenuo je
da je strateški cilj OZS-a povećati broj administrativnih izvora te na taj način spriječiti dvostruko prikupljanje
podataka. Kao dobar primjer spomenuo je novi prijedlog Zakona o računovodstvu koji će OZS-u omogućiti
povezivanje računovodstvenih
i statističkih podataka, te je najavio da OZS priprema izmjenu Zakona o
službenoj statistici koji će dodatno ojačati pravni položaj službene statistike.
Gđa Rađenović istaknula je da u RH ne postoji registar obrazovanja te da se ne može dobiti podatak o tome
koja je osoba završila koji obrazovni program jer taj podatak visoka učilišta drže u tajnosti.
G. Krištof istaknuo je da se nada da će do idućeg Popisa stanovništva RH imati ustrojene administrativne
registre čija će kvaliteta omogućivati proizvodnju službene statistike. Naglasio je da je za provedbu
registarskog Popisa potrebno ustrojiti registre - stanovništva, Obrazovanja, zgrada i stanova te zaposlenih.
Ako registri ne budu zadovoljavali standarde kvalitete, naglasio je da je OZS uz statistički popis spreman
provesti i administrativni popis kojim bi se ažurirali administrativni registri.
Gđa Emira Bečić pohvalila je priloženi Nacrt prijedloga Izvješća o izvršenju GOdišnjega provedbenog plana
statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. s prijedlogom da se nastave aktivnosti na unapređenju
statistike inovacija.
G. Emil Kuhtić podržava promjenu oblika i sadržaja izvještavanja GPP-a te sugerira uvodno sažet prikaz
poslovnih ciljeva OZS i njihova ostvarenja za 2013. iz četiri perspektive, s mogućim prijedlogom nekih od
ključnih pokazatelja uspješnosti:
1. financijska (odobrena/utrošena sredstva, predviđena ulaganja /ostvarena ulaganja)
2. korisnička (korisnici interni i eksterni) ( planirana/ostvarena istraživanja ukupno i na vrijeme, zadovoljstvo
eksternih i internih korisnika)
3. interni procesi
4 ljudski potencijali / organizacijska kultura (odobreni/stvarni broj zaposlenih, odobreni/isplaćeni fond
osobnih dohodaka, fluktuacija zaposlenika).
Alat je poznat pod imenom Balanced scorecard i jedan je u spektru relevantnih alata u upravljanju
izvještavanju.
Ujedno smatra da bi bilo poželjno da se može poslati u EC statistički podatak o ulaganjima u opremu
(equipment) koji je dio EC Country Forecast Main macroeconomic indicators koji OG za Ekonomsku i
monetarnu politiku za države članice objavljuje tromjesečno.
G. Krištof je istaknuo da je OZS obvezan dostavljati podatke u Eurostat, a ne u OG ECFIN, no da postoji
mogućnost da pojedine podatke kao nova zemlja članica još uvijek nismo proizveli jer se gOdišnja
istraživanja za referentnu godinu 2013. još uvijek provode. Također je naglasio da za pojedine podatke
nacionalnih računa postoje derogacije koje su usvojili Vijeće i Parlament.
G. Bajo je nakon održane rasprave dao na glasovanje predmetni dokument.
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Svi članovi glasovali su za usvajanje predmetnog dokumenta.

Zaključak
Jednoglasno je prihvaćen Nacrt prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana
statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.

3. Razno
G. Bajo predložio je prisutnim članovima da se predstave u kratkim referencama, što je i učinjeno.
G. Bajo predložio je da tajnica članovima dostavi Poslovnik o radu Statističkog savjeta Republike Hrvatske i
popis članova, zahvalio je članovima Statističkog savjeta na predstavljanju i sudjelovanju na sjednici te
zaključio sjednicu u 11,30 sati.

Zapisnik odobrio

Zapisnik sas~ila
Vanja
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dr. sc. Anto Bajo v. r.
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