ZAPISNIK S 4. SJEDNICE
STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE HRVATSKE

Vrijeme:

utorak, 31. svibnja 2022. od 14:00 do 15:30 sati

Mjesto:

Državni zavod za statistiku, Ilica 3, 10 000 Zagreb, Kabinet glavne ravnateljice

Prisutni članovi:

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

za statistiku i glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku
2. gospodin dr. sc. Zvonimir Savić, predstavnik Hrvatske gospodarske

komore, predsjednik Statističkog savjeta Republike Hrvatske (SSRH)
3. gospodin mr. sc. Igor Jemrić, predstavnik Hrvatske narodne banke
4. gospođa Zrinka Debeljak, predstavnica Hrvatske obrtničke komore
5. gospodin dr. sc. Darko Šiško, Gradski ured za strategijsko planiranje i

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

znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija
7. gospođa dr. sc. Iva Tomić, Hrvatska udruga poslodavaca − predstavnica

poslodavaca
8. gospodin doc. dr. sc. Mate Damić, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete

− predstavnik organizacija civilnog društva
Ostali sudionici:

9. gospođa Branka Ostrman, viši savjetnik - specijalist za strateško

planiranje u Kabinetu glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku,
tajnica Savjeta
10. gospođa Marijana Celjak, voditeljica Samostalne službe za strateški

razvoj statističkog sustava, gost izlagač pod 2. točkom dnevnog reda
11. gospođa dr. sc. Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za

statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima, gost izlagač
pod 3. točkom dnevnog reda

12. gospodin Nino Mrša, viši savjetnik - specijalist u Sektoru za statističke

metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima, gost izlagač pod 3. točkom
dnevnog reda
Odsutni članovi:

1. gospođa Ivana Šuman, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja −

predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo
2. gospodin Stipe Župan, predstavnik Ministarstva financija, zamjenik

predsjednika SSRH
3. gospođa prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet u Zagrebu −

predstavnica znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih
organizacija
4. gospodin mr. sc. oec. Boris Feis, Savez samostalnih sindikata Hrvatske

− predstavnik sindikata
5. gospođa Iva Borković, Hrvatsko novinarsko društvo − predstavnica

medija
Četvrtu sjednicu Statističkog savjeta Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Savjet) otvorio je
gospodin Savić, predsjednik Savjeta, te je utvrdio broj nazočnih članova. Od ukupno 13 članova na
sjednici ih je bilo nazočno osam, koji su ujedno većina, što je omogućilo pravovaljano odlučivanje
Savjeta.
U uvodnom dijelu gospođa Brković ukratko je izvijestila o tekućim aktivnostima.
Prvi privremeni podaci Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. objavljeni su u siječnju
2022., a polovicom 2022. godine objavit će se detaljniji podaci o strukturi stanovništva prema vjeri i
nacionalnosti te dobnoj i spolnoj strukturi. Obrada i objava te vrste podataka u prethodnom Popisu
2011. trajala je tri godine, stoga se i ovdje vidi prednost provođenja digitalnog Popisa 2021.
Članovi su razmijenili iskustva o provedenom Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine, koji se provodio u dvije faze i na dva načina: u prvoj fazi samostalnim
popisivanjem, a potom u drugoj fazi terenskim popisivanjem.
Gospođa Brković nadalje je izvijestila članove o tome da je Državni zavod za statistiku (u daljnjem
tekstu: Zavod), osim u provedbu redovitih aktivnosti, uključen u neke od nacionalnih projekata, među
kojima je istaknula postupak uvođenja eura kao nacionalne valute u Republici Hrvatskoj.
Predstavnici Zavoda uključeni su u dva koordinacijska odbora (Koordinacijski odbor za prilagodbu
opće države te Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača). Prilagodbe u
službenoj statistici odnose se na aktivnosti prilagodbe vremenskih serija i statističkih obrazaca,
prilagodbe informacijskih sustava i ostalih aplikativnih rješenja za obradu statističkih podataka te
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uvođenje novih statističkih istraživanja: Indeks uvoznih cijena te Prosječne maloprodajne cijene
dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj. Te se aktivnosti provode vrlo intenzivno
i dodatno su opterećenje za postojeće ljudske kapacitete.
Gospođa Brković izvijestila je o uključenosti Zavoda u postupak pristupanja OECD-u (Organizacija
za ekonomsku suradnju i razvoj): u sklopu Akcijskog plana pristupanja Republike Hrvatske Zavod je
nositelj poglavlja 11. Statistika, u kojem je već vidljiv napredak. Uspostavljena je suradnja s OECDom, te je u ožujku 2022. održan sastanak s gospodinom Shreyerom, direktorom Uprave za statistiku
i podatke, te drugim predstavnicima OECD-a radi boljeg razumijevanja obveza koje nadolaze u
budućim pristupnim raspravama te unutarnje organizacije i aktivnosti OECD-a iz perspektive
statistike. Cjelokupni postupak pristupanja OECD-u na razini Republike Hrvatske provodi
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te je inicijalna misija OECD-a u Republici Hrvatskoj
planirana za srpanj 2022. OECD ostvaruje dobru suradnju i razmjenu podataka s članicama EU i
Eurostatom, stoga članice EU-a uglavnom nemaju problema u pristupanju OECD-u. Većinu
podataka OECD preuzima s internetskih stranica Eurostata i zemalja članica te se ne očekuje znatno
povećanje statističke proizvodnje za potrebe OECD-a. U postupku pregleda stanja u području
službene statistike OECD-u bit će od velike koristi i izvješće Peer reviewa, stručne ocjene
usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike koju organizira Eurostat, a koji će se za Hrvatski
statistički sustav provest će se u ožujku 2023.
Gospođa Brković izvijestila je da je Državni zavod za statistiku u postupku provođenja novih
zapošljavanja zbog smanjenog broja zaposlenih uz povećan opseg poslova. Također je istaknula da
se Zavod suočava s velikim izazovom u zadržavanju kvalitetnih zaposlenika zbog nekonkurentnih
plaća u odnosu na realni i javni sektor, gdje su pojedini profili stručnjaka bolje plaćeni. Stoga se
pokušava iskoristiti koristi svaki raspoloživi način kako bi se zaposlenici motivirali i zadržali.
Predsjednik Savjeta zahvalio je gospođi Brković na uvodnim informacijama o aktualnostima te je
predložio dnevni red sjednice.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice SSRH održane 21. listopada 2021.
2. Predstavljanje Nacrta prijedloga izvješća o izvršenju godišnjega provedbenog plana
statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.
3. Prezentacija funkcionalnosti nove internetske stranice Državnog zavoda za statistiku
4. Razno
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Članovi Savjeta jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.
Predsjednik Savjeta otvorio je prvu točku dnevnog reda.
1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice SSRH održane 21. listopada 2021.
U skladu s člankom 20. Poslovnika o radu Savjeta, gospodin Savić pozvao je članove da iznesu
komentare na zapisnik s 3. sjednice Savjeta održane 21. listopada 2021.
S obzirom na to da nije bilo komentara, pristupilo se glasanju na kojem su svi prisutni članovi
jednoglasno prihvatili zapisnik s prethodne sjednice Savjeta.
Zaključak
Usvojen je zapisnik s 3. sjednice Savjeta održane 21. listopada 2021.
2. Predstavljanje Nacrta prijedloga izvješća o izvršenju godišnjeg provedbenog plana
statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.
Na poziv predsjednika Savjeta, gospođa Celjak predstavila je Nacrt prijedloga izvješća o izvršenju
godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. (u daljnjem tekstu:
Izvješće)
Gospođa Celjak predstavila je Izvješće.
Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. bila je planirana
provedba ukupno 293 statističke aktivnosti, točnije: 160 na temelju neposrednog prikupljanja
podataka, 87 na temelju administrativnih izvora podataka i 46 razvojnih aktivnosti.
Od ukupno 293 statističke aktivnosti u 2021., u nadležnosti su Državnog zavoda za statistiku 84%
aktivnosti, a u nadležnosti drugih nositelja 16%. Sve su 293 planirane statističke aktivnosti za 2021.
godinu su provedene.
Ukupno izvršena sredstva financijskog plana Državnog zavoda za statistiku u 2021. iznosila su
156.489.174,83 kune, što je 95,15% od ukupno planiranog (164.468.383,00 kuna), no za 14,10%
više od rashoda iz 2020. Povećanje u najvećem dijelu proizlazi iz troškova provedbe Popisa
stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.
Gospođa Celjak zaključila je predstavljanje i zahvalila članovima na pozornosti.
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Gospođa Brković zaključila je da je 2021. druga godina u kojoj su izvršene sve planirane statističke
aktivnosti.
Gospodin Savić, predsjednik Savjeta, pozvao je članove na raspravu, pitanja ili objašnjenja.
Gospođa Kaliterna pohvalila je uspješno izvršenje plana.
Predsjednik Savjeta na to je komentirao statističke pokazatelje iz 2020. i 2021. godine koji su
odražavali utjecaje Covid-19 pandemije na pad gospodarskih pokazatelja u zemlji (primjerice pad
prometa u zračnim lukama i sl.). Također je, kao zanimljivost, istaknuo podatak u Izvješću o
korisničkim zahtjevima, koji se najčešće odnose na temu stanovništva i tržišta rada.
Predsjednik Savjeta također je pohvalio rezultate rada, posebice u pandemijskim okolnostima i
radnim uvjetima uz posljedice potresa.
Gospođa Brković potvrdila je da nije ugodno raditi u oštećenim uredima, te je također obavijestila o
tome da je Zavod u postupku prijave za obnovu zgrade u Ilici te da će se većina zaposlenika uskoro
seliti u nove prikladnije prostore dok se zgrada ne obnovi.
Predsjednik Savjeta zahvalio je gospođi Brković i gospođi Celjak na predstavljanju dokumenta.
S obzirom na to da nije bilo dodatnih pitanja ni komentara članova, predsjednik Savjeta pozvao je
članove na glasanje o prihvaćanju Izvješća.
Svi članovi jednoglasno su podržali prihvaćanje Izvješća.
Zaključak
Savjet je prihvatio Nacrt prijedloga izvješća o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih
aktivnosti Republike Hrvatske 2021.
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3. Prezentacija funkcionalnosti nove internetske stranice Državnog zavoda za statistiku

Na poziv predsjednika Savjeta, predstavnici Zavoda koji su sudjelovali u postupku izrade nove
internetske stranice predstavili su njene nove funkcionalnosti te savjete za korisnike.
Gospođa Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s
korisnicima uvodno je predstavila projekt uvođenja novih internetskih stranica. Postupak uvođenja
novih internetskih stranica trajao je dulje nego što je inicijalno planirano, s obzirom na specifičnosti
Zavoda kao institucije koja na svojoj internetskoj stranici pruža veliku količinu podataka.
Bilo je potrebno modernizirati proces izrade priopćenja, čemu je prethodila i edukacija velikog broja
zaposlenika u svim statističkim područjima. Osim uvođenja nove internetske stranice, bilo je
potrebno osmisliti, dizajnirati i izraditi novi portal za diseminaciju i prikupljanje statističkih podataka,
što je bio vrlo zahtjevan zadatak. Osim uvođenja novih internetskih stranica, koje su objavljene 4.
travnja 2022., objavljen je i novi vizualni identitet i logo Državnog zavoda za statistiku.
Internetska stranica Zavoda sastoji se od dvije cjeline. Prva cjelina nalazi se na Središnjem
državnom portalu i namijenjena je pružanju općih podataka, a organizirana je tako da su stranice s
općim informacijama i pristupom i organizacijom sadržaja usklađene s ostalim tijelima državne
uprave smještenima na Središnjem državnom portalu (gov.hr). Druga cjelina internetske stranice
Državnog zavoda za statistiku namijenjena je prikupljanju i diseminaciji statističkih podataka. Tamo
se nalaze svi obrasci s pomoću kojih izvještajne jedinice dostavljaju svoje podatke, a radi lakšeg
snalaženja grupirani su po statističkim područjima. Portal za diseminaciju statističkih podataka
temelji se na Kalendaru objavljivanja statističkih podataka, što je vrlo bitno s aspekta službene
statistike jer prema Kodeksu prakse europske statistike svi rokovi objavljivanja statističkih podatka
moraju biti unaprijed najavljeni, a ako dolazi do odstupanja u rokovima objavljivanja, potrebno je
pravodobno izvijestiti javnost o tome.
Gospođa Galić Nagyszombaty dodatno je istaknula prednosti nove internetske stranice Državnog
zavoda za statistiku, s preglednim i intuitivnim sučeljem, responzivnim dizajnom koji je prilagođen
svim uređajima i preglednicima te sadržaj koji je prikazan na vizualno atraktivan način. Korisnicima
je također olakšano pretraživanje podataka u skladu s njihovim potrebama te je omogućeno
preuzimanje podataka u upotrebljivom obliku (Excell, Word i slični formati).
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Gospodin Nino Mrša, viši savjetnik - specijalist u Sektoru za statističke metodologije, kvalitetu i
odnose s korisnicima, predstavio je Statističkom savjetu internetsku stranicu tako da je članovima
Savjeta izravno na ekranu pokazao njezine najvažnije elemente.
Gospodin Mrša objasnio je da je stara internetska stranica (iz 2003. godine) još uvijek aktivna jer i
dalje služi korisnicima za segmentirani pristup određenim podacima koji nisu mogli biti preneseni u
novo okruženje na novoj internetskoj stranici, kao što su velike količine tablica s podacima iz
prethodnih popisa stanovništva, kućanstava i stanova (na tisuće tablica). Stara internetska stranica
ne ažurira se novim podacima te će se postupno gasiti.
Gospodin Mrša je na novoj internetskoj stranici, na primjeru Priopćenja, pokazao mogućnosti koje
se nude u prikazu podataka te objasnio novi proces izrade Priopćenja. U novim priopćenjima
grafikoni su interaktivni te ih sam korisnik može prilagođivati svojim potrebama. Tekst je prilagodljiv
ekranima različitih uređaja. Tablice su također preglednije i prilagodljive. Najbitnije unaprjeđenje
novom modernizacijom jest mogućnost preuzimanja podataka iz Priopćenja u obliku tablica u Excellu
koji korisnicima - analitičarima i istraživačima - mogu poslužiti u daljnjem radu. Gospodin Mrša
zaključio je da je takav proces modernizacije internetske stranice i izrade modernijih Priopćenja
zahtijevao prethodnu promjenu unutarnjih procesa statističke proizvodnje kako bi se pružilo više
mogućnosti korisnicima podataka. Također su najavljena daljnja unaprjeđenja u skladu s budućim
potrebama korisnika i sadržajem.
Gospođa Tomić upitala je o razlozima zašto je nova internetska stranica Zavoda podijeljena na dvije
internetske stranice.
Gospodin Mrša objasnio je da se željelo pristupiti Središnjemu državnom portalu gov.hr, kao i sva
tijela državne uprave. No, s obzirom na specifičnost Državnog zavoda za statistiku koji, u odnosu na
druga tijela državne uprave, ima neusporedivo veće zahtjeve u količini informacija koje objavljuje,
što postojeći CMS sustav (gov.hr) nije mogao podržati bez razvijanja dodatnih modula koji su vrlo
skupi pa bi višestruko premašili cijenu izrade nove internetske stranice. Stoga se na internetskoj
stranici Zavoda na portalu gov.hr pružaju općenite informacije i dokumenti, a putem nje se dolazi do
„Portala za diseminaciju i prikupljanje podataka“, koji se nalazi na drugoj internetskoj stranici koja je
potpuno prilagođena potrebama pružanja svih podataka službene statistike korisnicima.
Gospođa Tomić je izrazila je da je kao redoviti korisnik zadovoljna novom internetskom stranicom te
je iznijela svoje korisničko iskustvo i nedoumice u prilagođavanju novom načinu prikaza informacija.
Gospođa Tomić pohvalila je mogućnost odabira prema medijima objavljivanja način prikaza na
naslovnici prema Kalendaru objavljivanja, no preporučila je i takav način prikaza (prema medijima
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objavljivanja) i prema pojedinim statističkim područjima kako bi se mogle povući dulje serije
podataka.
Gospodin Mrša zahvalio je na prijedlogu te zaključio da će se voditi računa da u fazi nadogradnje
prijedlog bude implementiran ovisno o ostalim prioritetima i financijskim mogućnostima.
Gospođa Galić Nagyszombaty najavila je da će se internetska stranica i dalje kontinuirano
unaprjeđivati i nadograđivati, a na jesen će se provesti Anketa o zadovoljstvu korisnika, na temelju
koje će se pristupiti daljnjem unaprjeđivanju sadržaja.
Nakon kratke rasprave i dodatnih prijedloga prisutnih, zajednički je konstatirano da su mišljenja
korisnika vrlo korisna te je Državnom zavodu za statistiku u interesu olakšati korisnicima dostupnost
podataka.
Gospođa Brković prenijela je pozitivne dojmove i čestitke ravnateljice Eurostata na novoj internetskoj
stranici Zavoda.
Gospođa Brković rekla je da je uvođenje nove internetske stranice bio prilično izazovan proces, a
posebice u jeku Covid pandemije. Također, u praćenju društvenih i ekonomskih kretanja, Državni
zavod za statistiku nastoji pružiti brz i kvalitetan odgovor, stoga je za potrebe praćenja učinaka
pandemije bolesti Covid-19 samostalno razvio rubriku statističkih podataka u kojoj su izdvojeni
pokazatelji koji prate njezine učinke i još je najposjećenija rubrika na internetskoj stranici Zavoda.
Isto je potvrdio i gospodin Damić, s komentarom da se njome, zajedno sa studentima, najviše koristi
u istraživačkim projektima na fakultetu.
Nakon dodatne razmjene dojmova i komentara, gospođa Brković podsjetila je da Zavod treba nove
inovativne zaposlenike te pozvala članove da preporuče Zavod svim mladima, pogotovo
ekonomistima, kao izvrsnu priliku za učenje i unaprjeđivanje. Također je podsjetila da Zavod radi na
popularizaciji statistike među mladima, na što je gospođa Galić Nagyszombaty prenijela iskustva i
pozitivne dojmove o provedenom petom izdanju Statističkog natjecanja u tekućoj školskoj godini, na
kojem je sudjelovalo 110 učenika koji su bili podijeljeni u više od 400 ekipa te je u petak 27. svibnja
2022. održana svečana dodjela nagrada pobjednicima.
Gospodin Mrša dodao je da Zavod radi na popularizaciji i približavanju statistike mladima te je, osim
Statističkog natjecanja, osnovan i statistički edukativni portal Stedy pa ga je kratko predstavio
članovima Savjeta.
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Predsjednik Savjeta rekao je da, kao česti korisnik internetske stranice Zavoda, smatra da je
prijašnja bila korisna jer je nudila sve potrebne informacije, ali je novom moderniziranom
internetskom stranicom pristupačnost podataka povećana, pogotovo na mobilnim uređajima, jer se
sučelje prilagođuje ovisno o uređaju. istaknute statističke pokazatelje na početnoj stranici o
podacima ocijenio je korisnima te dodao da je stranica vizualno i strukturom modernizirana, što
pridonosi povećanju praktičnosti i dostupnosti podataka korisnicima.
S obzirom na to da nije bilo dodatnih komentara niti pitanja, predsjednik Savjeta zaključio je ovu
točku dnevnog reda.

4. Razno
Predsjednik Savjeta pozvao je članove da predlože dodatne teme i prijedloge na raspravu.
Gospodin Jemrić i gospodin Šiško istaknuli su da očekuju skoru objavu novih setova podataka kao
rezultata Popisa stanovništva, kućanstava i stanova, s obzirom na to da su važni za njihov daljnji
rad i planiranje poslova.
S obzirom na to da nije bilo dodatnih tema za raspravu, gospodin Savić, predsjednik Savjeta,
zahvalio je članovima na sudjelovanju i doprinosu te je zaključio sjednicu u 15:30.

Zapisnik sastavila:

Zapisnik odobrio:

tajnica SSRH

predsjednik SSRH

Branka Ostrman

dr. sc. Zvonimir Savić
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