Zagreb, 11. lipnja 2021.
STATISTIČKI SAVJET REPUBLIKE HRVATSKE
GLAVNA

RAVNATELJICA

DRŽAVNOG

ZAVODA ZA STATISTIKU

ZAPISNIK S 1. KONSTITUTIVNE SJEDNICE
STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE HRVATSKE
održane 28. svibnja 2021. u 09.00 sati
virtualno putem Microsoft Teams

Sjednica je trajala od 9 do 9.50.
Prisutni članovi:

1. gospođa Lidija Brković, univ. spec. oec., predstavnica Državnog

zavoda za statistiku
2. gospodin

dr.

sc.

Zvonimir

Savić,

predstavnik

Hrvatske

gospodarske komore
3. gospodin Stipe Župan, predstavnik Ministarstva financija
4. gospodin dr. sc. Darko Šiško, Gradski ured za strategijsko

planiranje i razvoj Grada Zagreba - predstavnik tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. gospođa prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna, Institut Ivo Pilar -

predstavnica

znanstvenih

organizacija

upisanih

u

Upisnik

znanstvenih organizacija
6. gospođa dr. sc. Iva Tomić, Hrvatska udruga poslodavaca -

predstavnica poslodavaca
7. gospodin doc. dr. sc. Mate Damić, Hrvatsko društvo menadžera

kvalitete - predstavnik organizacija civilnog društva
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Ostali sudionici:

1. gospođa Marijana Celjak, voditeljica Samostalne službe za

strateški razvoj statističkog sustava u Državnom zavodu za
statistiku
2. gospođa Branka Ostrman, tajnica Savjeta u Državnom zavodu za

statistiku
Odsutni članovi
Savjeta:

1. gospođa Ivana Šuman, Ministarstvo gospodarstva i održivog

razvoja - predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo
2. gospodin mr. sc. Igor Jemrić, predstavnik Hrvatske narodne

banke
3. gospođa Zrinka Debeljak, predstavnica Hrvatske obrtničke

komore
4. gospođa prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet u

Zagrebu - predstavnica znanstvenih organizacija upisanih u
Upisnik znanstvenih organizacija
5. gospodin mr. sc. oec. Boris Feis, Savez samostalnih sindikata

Hrvatske -predstavnik sindikata
6. gospođa

Iva

Borković,

Hrvatsko

novinarsko

društvo

-

predstavnica medija
Konstitutivnu sjednicu Statističkog savjeta Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Savjet) otvorila je
gospođa Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, te je utvrdila broj nazočnih
članova: od ukupno 13 članova ispričalo ih se šest jer nisu bili u mogućnosti prisustvovati sjednici.
Na sjednici je bilo nazočno sedam članova, koji ujedno predstavljaju većinu, što je omogućilo
pravovaljano odlučivanje Savjeta.
S obzirom na to da su dosadašnji članovi Savjeta bili imenovani vršiteljima dužnosti te je u
prethodnom razdoblju došlo do promjene imenovanja predstavnika tijela, Vlada Republike Hrvatske
je na sjednici održanoj 6. svibnja 2021. donijela Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti članova
SSRH, a potom i Rješenje o imenovanju članova Statističkog savjeta, čime je započeo novi mandat
članova SSRH u trajanju od pet godina.
Nakon kratkog predstavljanja članova, gospođa Brković kratko je izvijestila o tekućim aktivnostima
rada Državnog zavoda za statistiku. Od održavanja posljednje sjednice Savjeta donesen je novi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine, kojim je, radi epidemiološke situacije u suzbijanju širenja bolesti
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COVID-19, provedba Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
(u nastavku teksta: Popis) odgođena za jesen 2021. Točnije, Popis će se provoditi od 13. rujna do
17. listopada 2021. u dvije faze i na dva načina: u prvoj fazi, od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021.,
provest će se samostalno popisivanje stanovništva elektroničkim sustavom 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 8 000
popisivača popisivati sve one koji se nisu samostalno popisali u prvoj fazi. U tijeku su organizacijske
pripreme.
Gospođa Brković obavijestila je članove Savjeta da je Državnom zavodu za statistiku trenutačno u
posjetu Europski revizorski sud (u nastavku teksta: ERS), koji provodi reviziju uspješnosti u području
europske statistike. Glavni subjekt revizije jest Europska komisija, a radi stjecanja uvida u napore
koje Komisija ulaže kako bi zajamčila visoku kvalitetu europskih statističkih podataka, ERS će
posjetiti nekoliko država članica EU-a, između ostalog i Hrvatsku, kako bi prikupio relevantne
informacije od nacionalnih statističkih ureda i drugih tijela koja su dio nacionalnih statističkih sustava
tih država.
Nadalje, Državni zavod za statistiku je u suradnji s ostalim nositeljima službene statistike izradio
prijedloge strateških dokumenata za predstojeće razdoblje – dugoročnu Strategiju razvitka službene
statistike Republike Hrvatske 2021.− 2030. godine i Program statističkih aktivnosti Republike
Hrvatske 2021. − 2027. godine. Provedene su konzultacije i usuglašena mišljenja svih tijela državne
uprave te predstoji postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, za što se očekuje
odobrenje Vlade Republike Hrvatske te objavljivanje na službenom portalu eSavjetovanje, o čemu
će članovi Savjeta biti obaviješteni. Postupak savjetovanja trajati će 30 dana (u skladu sa Zakonom
o pravu na pristup informacijama).

U nastavku sjednice, gđa. Brković je predložila dnevni red sjednice koji je jednoglasno prihvaćen.

Dnevni red:
1. Izbor predsjednika/ predsjednice i zamjenika/ zamjenice Statističkog savjeta Republike
Hrvatske
2. Rasprava o Nacrtu prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih
aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine
3. Razno
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Ad 1. Izbor predsjednika/ predsjednice i zamjenika/ zamjenice Statističkog savjeta Republike
Hrvatske
U skladu s člankom 6. Poslovnika o radu SSRH, gospođa Brković, otvorila je temu izbora
predsjednika i zamjenika Savjeta.
Obavijestila je članove da svaki član Savjeta može predložiti kandidata te ih pozivala da iznesu svoje
prijedloge.
Gospođa Brković ujedno je zahvalila gospodinu Zvonimiru Saviću koji je u prethodnome mandatu
uspješno obnašao funkciju predsjednika Savjeta pa ga ponovno predložila za predsjednika u
novome mandatu.
Svi članovi jednoglasno su podržali prijedlog da se gospodin Savić imenuje predsjednikom
Statističkog Savjeta Republike Hrvatske.
Gđa Brković predložila je gospodina Stipu Župana za zamjenika predsjednika Savjeta i u novome
mandatu.
Svi članovi su jednoglasno podržali prijedlog da se g. Župan imenuje zamjenikom predsjednika
Statističkog Savjeta Republike Hrvatske.
Zaključak:
Gospodin Zvonimir Savić imenovan je predsjednikom Statističkog Savjeta Republike Hrvatske.
Gospodin Stipe Župan imenovan je zamjenikom predsjednika Statističkog Savjeta Republike
Hrvatske.

Gospodin Savić, novoimenovani predsjednik Savjeta, nastavio je s vođenjem sjednice te je otvorio
sljedeću točku dnevnog reda.
Ad 2. Rasprava o Nacrtu prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana
statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine
Gospođa Brković obavijestila je prisutne kako je Državni zavod za statistiku, kao glavni nositelj,
diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske, u suradnji s drugim
nositeljima službene statistike izradio Nacrt prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog
plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (u nastavku teksta: Izvješće).

4

Gospođa Marijana Celjak predstavila je Izvješće, koje je ujedno i posljednje godišnje izvješće u
okviru višegodišnjega programskog dokumenta Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske
do 2020. godine (PSA 2018. – 2020.). Izvješće sadržava pregled najvažnijih razvojnih aktivnosti i
najzanimljivijih rezultata statističkih istraživanja te pruža informacije o izvršenim aktivnostima
cjelokupnoga statističkog sustava.
Osim Državnog zavoda za statistiku, koji je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava
službene statistike, Zakonom o službenoj statistici (Narodne novine, br. 25/20) i Programom
statističkih aktivnosti Republike Hrvatske definirani su i drugi nositelji službene statistike: Hrvatska
narodna banka, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike, koje stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave od srpnja
2020. godine djeluje u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatski zavod za
javno zdravstvo.
Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2020. godine bila je
planirana provedba ukupno 274 statističke aktivnosti, i to:


155 na temelju neposrednog prikupljanja podataka



83 na temelju administrativnih izvora podataka



36 razvojnih aktivnosti

Tijekom 2020. godine provedene su sve 274 planirane statističke aktivnosti, što čini 100% izvršenja
planiranih aktivnosti. Državni zavod za statistiku proveo je ukupno 225 statističkih aktivnosti, što čini
82% planiranih aktivnosti, dok su drugi nositelji (službene statistike) proveli ukupno 49 aktivnosti što
čini 18% planiranih aktivnosti.
Što se tiče financiranja provedbe statističkih aktivnosti u 2020. godini, Državni zavod za statistiku
planirao je 148.066.657,00 kuna, a utrošeno je 137.155.834,65 kuna, što čini izvršenje od 92,63%
ukupno planiranih sredstava. Također, tijekom 2020. godine došlo je do povećanja rashoda u
odnosu na prethodnu godinu i to za 44,84%, zbog provedbe Popisa poljoprivrede 2020. godine te
provedbe pripremnih aktivnosti na Popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj
2021. godine. Osim državnog proračuna, Državni zavod za statistiku djelomično se financira
darovnicama EU-a za razvojne projekte, a koje su tijekom 2020. činile 3,71% proračuna (točnije,
5.087.433 kuna).
Gospođa Brković sa zadovoljstvom je zaključila da su sve planirane statističke aktivnosti provedene
uz dobro izvršenje državnog proračuna. Posebno je istaknula da je, uz iznimno izazovne okolnosti
tijekom 2020. godine, a s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 i potrese, uspješno proveden
Popis poljoprivrede 2020. godine, kao prvi cjeloviti popis u posljednjih 17 godina te ujedno i prvi
5

digitalni popis. Prvi privremeni rezultati objavljeni su 30. studenoga 2020. godine, za što mediji nisu
bili zainteresirani kao što se u Državnom zavodu za statistiku očekivalo da je trebalo biti interesa,
dok će cjeloviti podaci biti objavljeni do 31.12.2021. godine. S obzirom na to da je Popis poljoprivrede
2020. godine uspješno proveden u iznimno teškim uvjetima, očekuje se i uspješna provedba Popisa
stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.
Gospodin Savić pohvalio je ispunjenje zadanih ciljeva u planiranim rokovima. Gospođa Brković
dodala je kako se tijekom godine, s obzirom na uvjete, u nekolicini istraživanja nije moglo provoditi
terensko istraživanje putem anketara, a što se uspješno nadomjestilo metodom CATI, odnosno
telefonskim anketiranjem. Sve aktivnosti uredno su izvršene u skladu s rokovima u Kalendaru
objavljivanja statističkih podataka.
Gospođa Tomić pohvalila je suradnju tijekom izrade Izvješća s obzirom na to da su prethodno
dostavljeni komentari HUP-a uzeti u obzir. Također je pohvalila uspješnost u izvršenju plana te
poželjela uspjeh u radu tijekom 2021. godine.
Gospođa Brković također je izvijestila članove da je Sektor makroekonomskih statistika tijekom
godine uložio izniman trud i postigao značajne pomake i rezultate te da je znatan broj setova
podataka, koji su u prethodnom razdoblju imali derogacije s rokom izvršenja do 2020. godine,
uspješno izvršeni i svi podaci poslani su u Eurostat. Osim toga, uspjeh je postignut i u području
sektorskih računa, koji su od 2017. godine bili u blokadi (od strane Eurostata) te su u 2020. napokon
deblokirani zahvaljujući ustrajnosti i velikom trudu zaposlenika Državnog zavoda za statistiku.
Gospodin Savić postavio je pitanje u vezi s izvršenjem mjera iz Akcijskog plana Republike Hrvatske
za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji. Točnije, izvršenje mjere
koja se odnosila na zapošljavanje i održivost situacije u pogledu ljudskih kapaciteta. Naime, u skladu
s predstavljenim Izvješćem, 45% zaposlenika starije je od 51 godine, a samo 6% zaposlenika mlađe
je od 30 godine te ga je zanimala dinamika planiranja u poboljšanju dobne strukture Državnog
zavoda za statistiku. Gospođa Brković je govorila o problemu kadrova i zapošljavanja u cjelokupnoj
državnoj upravi. S obzirom na uključenost u ERM mjere i provedbu popisa, Državnom zavodu za
statistiku omogućeno je dodatno zapošljavanje te je zahvalila na podršci Ministarstva financija te
Ministarstva pravosuđa i uprave. Osim toga, određen broj zaposlenika prešao je na bolje plaćena
radna mjesta u Eurostat ili u druge institucije, velik broj zaposlenika je već otišao u mirovinu te se
očekuje dodatni odljev zaposlenika u mirovinu. stoga su Državnom zavodu za statistiku uistinu
potrebni mladi i obrazovani zaposlenici.
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Gospođa Brković dodatno je naglasila specifičnost Sektora makroekonomskih statistika, koji uistinu
treba znatniju podršku, a na čemu će se raditi u budućem razdoblju.
Gospodin Župan pohvalio je uspješnost Državnog zavoda za statistiku kao i cijelog sustava službene
statistike u 2020. godini te je najavio daljnju podršku u osnaživanju ljudskih kapaciteta.
S obzirom na to da nije bilo dodatnih pitanja niti komentara, gospodin Savić je prijedlog Izvješća dao
na glasovanje.
Svi članovi jednoglasno su podržali prihvaćanje Nacrta prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega
provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine.
Zaključak:
Savjet je prihvatio Nacrt prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih
aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine.

Ad. 3. Razno
Gospodin Savić pozvao je članove Savjeta da predlože dodatna pitanja ili teme za raspravu, s
obzirom na ulogu Savjeta kao savjetodavnog tijela koji bi mogao dati pozitivan doprinos u daljnjem
razvoju službene statistike.
Gospodin Šiško postavio je upit u vezi s objavljivanjem rezultata Popisa stanovništva, kućanstava i
stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine., s, obzirom na to da se rezultati to Popisa željno iščekuju
te prilično koriste u radu i planiranju na lokalnoj razini. Zanima ga na koji će način podaci biti dostupni
i kako će se moći koristiti.
Gospođa Brković stoga je predložila da se na jednu od sljedećih sjednica Savjeta pozovu
predstavnici društvenih i demografskih statistika (koordinator Popisa), koji bi prezentirali načine i
dinamiku objavljivanja rezultata i bili na raspolaganju za sva pitanja članova Savjeta. Također je
dodala da su rokovi objavljivanja definirani Zakonom: prvi rezultati Popisa najkasnije 60 dana od
završetka popisivanja, a konačni rezultati 27 mjeseci od završetka referentne godine, što je ujedno
i rok koji vrijedi za sve zemlje članice EU.
Gospodin Šiško podržao je dani prijedlog te vrijeme održavanja sjednice ostavio na izbor Državnom
zavodu za statistiku s obzirom na dinamiku provođenja samog Popisa.
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Budući da nije bilo dodatnih tema za raspravu, g. Savić je zahvalio sudionicima na sudjelovanju te
je zaključio sjednicu u 09:50 sati.

Zapisnik sastavila:

Zapisnik odobrio:

Tajnica Statističkog Savjeta Republike

Predsjednik Statističkog Savjeta Republike

Hrvatske

Hrvatske

Branka Ostrman

dr. sc. Zvonimir Savić
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