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Zagreb, 17. listopada 2014. 

 

STATISTIČKI SAVJET RH 

RAVNATELJ DZS-a 

 

 

ZAPISNIK S 3. SJEDNICE STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE HRVATSKE 

održane 17. listopada 2014. u 13 sati 

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

 

Sjednica je trajala od 13 do 14.15 sati. 

 

Prisutni: g. Marko Krištof, dr. sc. Anto Bajo, g. Igor Jemrić, g. Mladen Duliba, gđa Jasna Belošević-

Matić, g. Davor Jurić, g. Emil Kuhtić, gđa Slavica Cvitanić, gđa Zrinka Debeljak, gđa Nadica Žužak.  

 

Odsutni: dr. sc. Emira Bečić, gđa Franka Vojnović,  g. Hrvoje Nekić, g. Dario Runtić, gđa Blaženka 

Roginek, gđa Darija Magaš, gđa Mirjana Rađenović, g. Boris Feis. 

 

 

Ostali sudionici iz DZS-a: gđa Andrea Galić Nagyszombaty i gđa Vanja Kuzmić. 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Anto Bajo te predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.  

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Statističkog savjeta Republike Hrvatske od 1. srpnja 2014. 

 

2. Rasprava o Nacrtu prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike 

Hrvatske 2015. godine 

 
3. Informacije o usuglašenoj verziji Prijedloga zakona o službenoj statistici  

 

4. Razno  

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Statističkog savjeta Republike Hrvatske od 1. 

srpnja 2014. 

 

G. Anto Bajo pozvao je članove da iznesu svoje eventualne primjedbe na zapisnik s 2. sjednice 

Statističkog savjeta Republike Hrvatske od 1. srpnja 2014. 

Nije bilo primjedbi na zapisnik te je provedena procedura glasovanja.  
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Zaključak 

Zapisnik s 2. sjednice Statističkog savjeta od 1. srpnja 2014. jednoglasno je prihvaćen. 

 

2. Rasprava o Nacrtu prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti 

Republike Hrvatske 2015. godine 

 

G. Anto Bajo dao je riječ ravnatelju DZS-a g. Krištofu. 

 

G. Krištof informirao je prisutne članove o Nacrtu prijedloga godišnjega provedbenog plana 

statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine (u nastavku GPP 2015.). Iznio je da se 

broj statističkih istraživanja prividno smanjio te da je prošle godine provedeno 300 istraživanja, 

a ove će se godine provesti njih 283. Međutim, nije riječ o smanjenju broja istraživanja, već je 

DZS zamolio Hrvatski zavod za javno zdravstvo da drukčije grupira istraživanja iz svoga 

djelokruga tako da sada HZJZ provodi 22 istraživanja umjesto 51 istraživanja. DZS provodi 227 

istraživanja što je 80% svih istraživanja.  

Uzimajući u obzir navedeno, u 2015. godini provest će se 12 istraživanja više nego 2014. G. 

Krištof je istaknuo da je DZS imao dobru komunikaciju s tijelima državne uprave tako da je 

uvršteno novo ad hoc istraživanje. Riječ je o istraživanju sociodemografskih karakteristika 

braniteljske populacije, na temelju popisa stanovništva. 

Ukupna predviđena sredstva za provedbu GPP-a 2015. godine iznose 118.507.299,00 kuna, 

od toga je DZS donirao 144.700,00 kuna vlastitih prihoda. DZS se može pohvaliti sredstvima 

pomoći iz pretpristupnih fondova EU-a i međunarodnih organizacija u iznosu 12.453.194,00 

kuna te refundacije iz pomoći EU-a u iznosu 8.244.485,00 kuna. 

 

G. Anto Bajo otvorio je raspravu o predloženom dokumentu. 

  

G. Jemrić zamolio je da se na str. 124. GPP-a, poglavlje II. – Makroekonomske statistike, u 

rubrici „Rokovi objavljivanja rezultata“ produlji rok objavljivanja za pet dana, tako da rok iznosi t 

+ 90 dana (tromjesečna statistika financijskih računa za sektor opće države) jer je HNB učinio 

tehnički propust. 

   

G. Kuhtić je iznio tri prijedloga granskih udruženja poslodavaca: 

Prvi prijedlog vezan je uz pojašnjenja iz područja statistike graditeljstva te moli sastanak sa 

stručnim osobama DZS-a kako bi se pronašao prostor za podatke iz tog područja. 

Drugi prijedlog vezan je uz statistiku nautičkog turizma i malu brodogradnju, a budući da se 

radi o dinamičnom području s značajnom perspektivom, traži se pronalazak adekvatnog načina 

praćenja.  

Treći prijedlog vezan je za robnu razmjenu metalne industrije jer HUP nema financijskih 

sredstava za takva istraživanja. 

 

G. Krištof je odgovorio da je suglasan da se održi sastanak članova HUP-a i stručnih osoba 

DZS-a iz područja graditeljstva. Također, predložio je da HUP urgira kod Ministarstva 

graditeljstva kao potencijalnog administrativnog izvora, jer postoji mogućnost da se istraživanja 

iz područja graditeljstva provode na racionalniji način.  

 

U vezi s nautičkim turizmom i malom brodogradnjom, g. Krištof je napomenuo da je istraživanje 

luka nautičkog turizma izbačeno iz GPP-a prije nekoliko godina, kada je Ministarstvo prometa 
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izmijenilo način izvještavanja (ne postoji obveza izvještavanja o broju putnika) te je 

predstavnike HUP-a uputio da od Ministarstva prometa zatraže statistiku broja plovila. Za malu 

brodogradnju, g. Krištof je predstavnika HUP-a uputio na istraživanje PRODCOM koje prati 

proizvodnju na razini proizvoda te iz kojeg se može vidjeti ukupna prodaja na razini 

pojedinačnih proizvoda od 1995. 

 

Vezano uz robnu razmjenu metalne industrije g. Krištof je odgovorio da se posebne obrade iz 

tog područja mogu dobiti na zahtjev, slanjem upita na adresu stat.info@dzs.hr. Članove 

Savjeta je izvijestio o kadrovskim problemima u Službi robne razmjene s inozemstvom te o 

poteškoćama s aplikacijom Intrastat. Kadrovsko stanje je u međuvremenu poboljšano, no 

trebat će neko vrijeme da se novozaposlene osobe osposobe za samostalne analize. Aplikaciju 

Intrastat, koja nije omogućavala brzu obradu velike količine podataka, DZS je unaprijedio 

vlastitim resursima. 

 

G. Krištof je članove Savjeta izvijestio i o aktivnostima Radne skupine za internacionalizaciju 

hrvatskog gospodarstva. Ustvrdio je da su inicijalni zahtjevi Radne skupine u mnogim 

dijelovima pretjerani jer se traženjem izravne identifikacije izvještajnih jedinica predlagalo 

kršenje Uredbe o europskoj statistici.  

 

G. Anto Bajo postavio je pitanje koliko će biti zastupljena prostorna dimenzija, odnosno planira 

li DZS unaprijediti dostupnost statistike na razini županija. 

 

G. Krištof je odgovorio da europski propisi traže provođenje istraživanja koja su 

reprezentativna na razini NUTS 2 regija, te da spuštanje anketnih istraživanja na nižu razinu 

nije racionalno jer podrazumijeva značajne troškove. Istaknuo je da DZS na godišnjoj razini 

ima sve ključne pokazatelje na razini županija, no da ti podaci nisu prikladno prikazani i 

dostupni na stranicama DZS-a. DZS razumije potrebu za jačanjem prostorne statistike te će 

tijekom iduće godine ojačati prostorni statistički registar i započeti objavu statističkih podataka 

u geoinformacijskom sustavu (GIS). G. Krištof je članove Savjeta izvijestio da je sa Statističkim 

uredom Slovenije (SURS) dogovorena razmjena u sklopu koje će DZS SURS-u ustupiti bazu 

podataka o kvaliteti statističkih istraživanja, a SURS će DZS-u zauzvrat ustupiti „Stage“ – 

sustav za povezivanje statistike sa kartografskim podacima, koji će biti dostupan na web-

stranicama DZS-a.  

 

Gđa Belošević-Matić smatra da sada nema dovoljno podataka o županijama, a kako 

gospodarstvenici traže aktualne financijske podatke, postavila je pitanje je li moguće učiniti 

nešto da se ne čeka godinu dana na službene financijske pokazatelje.  

 

G. Krištof odgovorio je da DZS sve financijske rezultate poduzeća prikuplja u skladu s 

rokovima utvrđenim europskim propisima, a da se velik pomak očekuje s novim Zakonom o 

računovodstvu koji će utvrditi jedinstveni rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. 

Također je istaknuo da informacije o poduzećima (zbog zaštite statističke povjerljivosti) ne 

može dati DZS već da je te podatke potrebno prikupiti iz administrativnog izvora. Članove 

statističkog Savjeta izvijestio je o sudskom sporu koji Financijska agencija vodi protiv DZS-a. 

Predmet spora su navodni troškovi koje je FINA imala pri provođenju tromjesečnih statističkih 

izvještaja.  

mailto:stat.info@dzs.hr
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G. Bajo smatra da ako se želi u što realnijem vremenu dobiti informacija, izvor nije službena 

statistika, već drugi izvori produkcije informacija, npr. Carinska uprava, skladišta robe. Što se 

tiče regionalne statistike, smatra da bi takve podatke trebali imati Ministarstvo regionalnog 

razvoja i Agencija za regionalni razvoj. 

 

G. Duliba je istaknuo da DZS ima ograničena sredstva iz državnog proračuna te može provoditi 

istraživanja u skladu s tim sredstvima. 

 

G. Bajo je nakon održane rasprave zamolio da se komentari evidentiraju te je predmetni 

dokument dao na glasovanje. 

 

Svi su članovi glasovali za usvajanje predmetnog dokumenta. 

 

Zaključak 

 

Jednoglasno je prihvaćen Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih 

aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine 

 

3. Informacije o usuglašenoj verziji Prijedloga zakona o službenoj statistici 

 

G. Bajo zamolio je g. Krištofa da informira članove Savjeta o Prijedlogu zakona o službenoj 

statistici. 

 

G. Krištof je iznio da Prijedlog zakona o službenoj statistici za sada nije usvojen na Vladi, već 

je upućen Ministarstvu financija i Ministarstvu uprave na dodatne konzultacije i usuglašavanje. 

Istaknuo je da će, čim bude dovršena konačna verzija Zakona, DZS poslati dokument 

članovima Savjeta.   

 

Gđa Debeljak smatra da je predstavnik Hrvatske obrtničke komore neopravdano izbačen iz 

članstva Statističkog savjeta te predlaže da u Savjetu bude i predstavnik Hrvatske obrtničke 

komore. 

 

Gđa Žužak složila se s prijedlogom gđe Debeljak te napomenula da u Savjetu treba biti 

predstavnik Hrvatske obrtničke komore ili Ministarstva poduzetništva i obrta. 

 

G. Krištof je odgovorio da sastav članova Savjeta nije do kraja definiran, no budući da je 

dosadašnja praksa pokazala da Savjet koji ima 19 članova nije efikasan te s obzirom da novi 

Zakon predviđa osnivanje Odbora za sustav službene statistike, predložena je racionalizacija 

Savjeta. Istaknuo je kako smatra da sastav Savjeta treba odražavati najznačajnije korisnike 

službene statistike. 

 

4. Razno 

 

Pod točkom razno g. Krištof je informirao članove Savjeta da 20. listopada 2014. DZS ima 

konferenciju za novinare na kojoj će prezentirati podatke o dugu i deficitu opće države po ESA 

2010, čime je završena uskladba nacionalnih računa s novom metodologijom. Također je 
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izvijestio da je u tijeku natječaj za zamjenika ravnatelja te bi DZS nakon pet godina trebao 

dobiti zamjenika ravnatelja. 

 

G. Krištof je informirao nazočne članove da DZS podržava inicijativu o oživljavanju Statističkog 

društva te se predviđa održavanje skupštine do kraja 2014. 

 

G. Bajo zahvalio je članovima Statističkog savjeta na sudjelovanju na sjednici te zaključio 

sjednicu u 14.15 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila        Zapisnik odobrio 

 
 

Vanja Kuzmić                   dr. sc. Anto Bajo, v. r. 

 

 

 

 


