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Zagreb, 21. listopada 2021. 

 

STATISTIČKI SAVJET REPUBLIKE HRVATSKE 
 

GLAVNA RAVNATELJICA  
DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU 

 

 

ZAPISNIK S 3. SJEDNICE 

STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE HRVATSKE 

održane 21. listopada 2021. u 15.00 sati 

virtualno putem Microsoft Teamsa 

 

Sjednica je trajala od 15.00 do 15.30. 

 

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. gospođa Zrinka Debeljak, predstavnica Hrvatske obrtničke komore 

4. gospodin Stipe Župan, predstavnik Ministarstva financija, zamjenik 

predsjednika SSRH 

5. gospodin mr. sc. Igor Jemrić, predstavnik Hrvatske narodne banke 

6. gospođa prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet u Zagrebu − 

predstavnica znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih 

organizacija 

7. gospođa prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna, Institut Ivo Pilar − predstavnica 

znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija 

8. gospodin mr. sc. oec. Boris Feis, Savez samostalnih sindikata Hrvatske − 

predstavnik sindikata 

9. gospodin doc. dr. sc. Mate Damić, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete − 

predstavnik organizacija civilnog društva 
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Ostali sudionici: 10. gospođa Branka Ostrman, specijalistica za strateško planiranje u Kabinetu 

glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku, tajnica Savjeta 

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

predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo 

2. gospodin dr. sc. Darko Šiško, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj 

Grada Zagreba − predstavnik tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave 

3. gospođa dr. sc. Iva Tomić, Hrvatska udruga poslodavaca − predstavnica 

poslodavaca 

4. gospođa Iva Borković, Hrvatsko novinarsko društvo − predstavnica medija 

 

Treću sjednicu Statističkog savjeta Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Savjet) otvorio je 

predsjednik Savjeta, gospodin Savić te je utvrdio broj nazočnih članova. Od ukupno 13 članova na 

sjednici ih je bilo nazočno devet, koji su ujedno većina, što je omogućilo pravovaljano odlučivanje 

Savjeta. 

 

U uvodnom dijelu gospođa Brković ukratko je izvijestila o tekućim aktivnostima. U tijeku je provedba 

Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: 

Popis), koji se provodio u dvije faze i na dva načina: u prvoj fazi samostalnim popisivanjem, a potom 

u drugoj fazi terenskim popisivanjem. 

 

Od 13. do 27. rujna 2021., provedeno je samostalno popisivanje stanovništva prijavom u elektronički 

sustav e-Građani tijekom kojeg je u uspješno popisano više od 1 637 000 građana, što je više od 

40% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Od 28. rujna provodi se popisivanje stanovništva 

putem osobnog intervjua na terenu, gdje oko 8 000 popisivača popisuje sve one koji se nisu 

samostalno popisali u prvoj fazi provedbe Popisa. Dinamika prikupljanja ovisi o sudionicima Popisa 

- popisivačima, kontrolorima, instruktorima i koordinatorima, odnosno o dnevnim i tjednim 

planiranjima, terminima testiranja, dostupnosti građana u području obilaska i slično. Zbog 

otežavajućih okolnosti provedba Popisa nije mogla biti završena u prvome predviđenom roku, koji je 

trebao biti do 17. listopada 2021., pa je odlučeno da se popisivanje produlji do 29. listopada 2021. 

godine Odlukom o produljenju provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici 

Hrvatskoj 2021. godine, a kako bi se popisale sve popisne jedinice. Produljenje Popisa u skladu je 

sa Zakonom o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Prvi 

rezultati Popisa bit će objavljeni najkasnije 60 dana od završetka popisivanja na terenu, a konačni 

rezultati Popisa prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka 

Zavoda. 
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Predsjednik Savjeta zahvalio je gospođi Brković na uvodnim informacijama o aktualnim 

informacijama o tijeku provedbe Popisa te je predložio dnevni red sjednice. 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice SSRH održane 22. srpnja 2021. 

2. Predstavljanje Nacrta prijedloga Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti 

Republike Hrvatske 2022. godine 

3. Razno 

 

Članovi Savjeta jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Gospodin Savić otvorio je prvu točku dnevnog reda. 

 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice SSRH održane 28. svibnja 2021. 

 

U skladu s člankom 20. Poslovnika o radu Savjeta, gospodin Savić pozvao je članove da iznesu 

komentare na zapisnik s 2. konstitutivne sjednice Savjeta održane 22. srpnja 2021.  

 

S obzirom na to da nije bilo komentara, pristupilo se glasovanju na kojem su svi prisutni članovi 

jednoglasno prihvatili zapisnik s prethodne sjednice Savjeta. Gospođa Debeljak bila je suzdržana s 

obzirom na to da nije prisustvovala sjednici. 

 

Zaključak 

Prihvaćen je zapisnik s 2. sjednice Savjeta održane 22. srpnja 2021. 

 

 

2. Predstavljanje Nacrta prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti 

Republike Hrvatske 2022. godine 

 

Na poziv predsjednika Savjeta, gospođa Ostrman predstavila je Nacrt prijedloga godišnjega 

provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine. 

 

Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti 

Republike Hrvatske. Tako se Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 

2022. godine (u nastavku teksta: GPP 2022.) odnosi na drugu godinu provedbe Programa statističkih 

aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2027. godine, a izradio ga je Državni zavod za 
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statistiku (kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike 

Hrvatske) u suradnji s drugim nositeljima službene statistike. 

 

Godišnji provedbeni plan se izrađuje se na temelju Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, 

broj 25/20.), a donosi ga Hrvatski sabor te se objavljuje u „Narodnim novinama“. 

 

GPP-om 2022. planirana je provedba ukupno 288 statističkih aktivnosti, a od toga 156 statističkih 

aktivnosti na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 88 statističkih aktivnosti na temelju 

administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 44 razvojne aktivnosti.  

Od ukupno 288 statističkih aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2022. provest će 240 statističkih 

aktivnosti, dok će preostallih 48 statističkih aktivnosti provesti drugi nositelji službene statistike. 

Financijski okvir za provedbu predmetnog GPP-a 2022. godinu sadržan je u državnom proračunu, 

odnosno proračunima nositelja službene statistike te u drugim izvorima sredstava, a posebno u 

Eurostatovim darovnicama te strukturnim fondovima Europske unije. 

 

Ukupan iznos sredstava koji se planira u državnom proračunu za izvršenje planiranih statističkih 

aktivnosti iznosi 129.911.293 kune. 

 

Projekti EU-a veliki su potencijal za razvoj. Osiguravaju sredstva potrebna za razvoj novih statistika, 

ali i za unapređenje rada čitave institucije, putem uvođenja novih tehnologija i metodologija, koje 

omogućuju dostizanje već vrlo napredne razine proizvodnje službene statistike na razini EU-a i 

svjetskoj razini.  

 

Zavod već više od 18 godina provodi niz projekata koje sufinancira EU. Najveći udio čine projekti 

Europske komisije (Eurostata), koji se prijavljuju na godišnjoj bazi, na temelju poziva koje je uputio 

Eurostat. Trenutačno je u provedbi 19 takvih projekata – darovnica Eurostata te još šest u pripremi, 

odnosno pred potpisom ugovora. 

 

Zavod je korisnik i ostalih EU-ovih izvora financiranja, tako da su u tijeku i tri projekta iz Europskoga 

socijalnog fonda. Posebno bismo istaknuli projekt koji je nedavno počeo, a riječ je o projektu pod 

nazivom „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda u Državnom 

zavodu za statistiku“, kojemu je cilj uvesti sustav postupaka i alata koji bi omogućio procjenjivanje 

troškova statističkih procesa i proizvoda radi unaprjeđenja poslovanja Zavoda. 
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Zavod je sklopio i dva ugovora sa DG REFORM-om. Jedan ugovor odnosi se na unapređenje 

nacionalnih računa (ekonomskih statistika), a drugi ugovor odnosi se na uvođenje nacionalnih 

standarda koji podržavaju razmjenu podataka i metapodataka u Europskome statističkom sustavu. 

Provedba potonjeg projekta omogućit će izradu dokumentacije koja će pomoći Zavodu u nabavi 

novoga informatičkog sustava koji će odgovoriti na sve funkcionalne zahtjeve za prikupljanje, 

proizvodnju i širenje podataka. Takav sustav pridonijet će dosljednosti, potpunosti i pravodobnosti 

službenih statističkih podataka u Republici Hrvatskoj te će podržati digitalnu transformaciju Zavoda 

kako bi se olakšalo ostvarivanje njegovih operacija u nacionalnom kontekstu, kao i u kontekstu 

Europskoga statističkog sustava. Ukratko, to je veliki informacijski iskorak za Zavod. 

 

Gospođa Ostrman zaključila je predstavljanje i zahvalila članovima na pozornosti. 

 

Predsjednik Savjeta, gospodin Savić, pozvao je članove na raspravu. 

 

Raspravu je otvorio predsjednik Savjeta pitanjem u vezi s objavljivanjem statističkih podataka, a 

odnosi se na prostornu razinu objavljivanja podataka koja je usklađena s Nacionalnom klasifikacijom 

statističkih regija 2021. (u nastavku teksta: HR_NUTS 2021.) prema kojoj je Republika Hrvatska 

statistička regije 1. razine (HR NUTS 1), dok su četiri hrvatske regije statističke regije 2. razine (HR 

NUTS 2). 

 

Gospođa Brković potvrdila je da se podaci prikupljaju, obrađuju i objavljuju u skladu s važećom 

klasifikacijom regija NUTS-a te u koordinaciji s Eurostatom i prema njegovim uputama. 

 

Gospodin Savić postavio je dodatno pitanje o tome postoje li bitne razlike između GPP-a za 2022. u 

odnosu na GPP 2021. 

 

Gospođa Ostrman odgovorila je da postoji razlika kod onih statističkih aktivnosti u kojima je periodika 

rjeđa, odnosno statističke aktivnosti koje se provode u dvogodišnjoj, petogodišnjoj ili desetogodišnjoj 

periodici nisu sadržane u svakom GPP-u, a primjer za to je upravo aktivnost Popis stanovništva, 

kućanstava i stanova koji se provodi svakih 10 godina. Ipak, većina statističkih aktivnosti provodi se 

na mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj ili godišnjoj razini te se planiraju u svakom GPP-u. 

 

Gospođa Brković dodatno je objasnila da su pojedina istraživanja vrlo skupa i jednostavno se ne 

isplati provoditi ih svake godine, a isti je slučaj i u drugim članicama EU-a. Pojedine ankete imaju 

specifičnu metodologiju prikupljanja podataka, a kao primjer navela je anketu u području društvenih 

statistika kojom se prati statistička jedinicu „kućanstvo“ u duljem razdoblju u više navrata. Gospođa 
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Brković također je naglasila da je dinamika statističke proizvodnje usklađena s ostalim članicama 

EU-a te ih jednako provodimo, a što je i obveza. 

 

Gospođa Debeljak zahvalila je Državnom zavodu za statistiku što je u Statistički poslovni registar 

uključeno praćenje obrtnika odnosno Obrtni registar, jer to smatra vrlo bitnim kako bi se sustavno 

pratila statistika u području obrta. 

 

Gospođa Brković dodala je da Zavod kontinuirano zaprima raznovrsne zahtjeve korisnika, a osobito 

drugih tijela državne uprave za proširivanjem postojeće proizvodnje službene statistike, čemu se 

uvijek nastoji udovoljiti. Međutim nacionalni statistički sustav nema uvijek mogućnosti udovoljiti svim 

zahtjevima, ali se takvi primjeri uzimaju u obzir pri daljnjem razvoju službene statistike. 

 

Predsjednik Savjeta zamolio je glavnu ravnateljicu Zavoda objašnjenje procedure usvajanja 

dokumenta. 

 

Gospođa Brković obavijestila je nazočne da se dokument nakon prihvaćanja Savjeta upućuje u 

Vladu Republike Hrvatske, koja potvrđuje prijedlog te ga potom upućuje u Hrvatski sabor koji ga 

usvaja. Također je iskazala želju da se navedena procedura izvrši do kraja tekuće kalendarske 

godine kako bismo na vrijeme imali usvojeni GPP 2022. 

 

Gospodin Savić zahvalio je gospođi Brković i gospođi Ostrman na predstavljanju dokumenta. 

S obzirom na to da nije bilo dodatnih pitanja ni komentara članova, Gospodin Savić pozvao je 

članove na glasovanje o prihvaćanju Nacrta prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih 

aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine. 

 

Svi članovi jednoglasno su podržali prihvaćanje GPP-a 2022. 

 

Zaključak 

Savjet je prihvatio Nacrt prijedloga Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike 

Hrvatske 2022. godine. 

 

3. Razno 

 

Predsjednik Savjeta pozvao je članove da predlože dodatne teme i prijedloge na raspravu. 

 

Gospođa Kaliterna pohvalila je dobru organizaciju sjednica kao i način rada Savjeta. 
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Gospodin Župan i gospodin Jemrić opisali su svoje pozitivno iskustvo tijekom samostalnog 

popisivanja. 

 

Predsjednik Savjeta zahvalio je i pridružio se pohvalama na suradnji u Savjetu, što daje poticaj i 

motivaciju za daljnji uspješan rad. Također je poželio puno uspjeha u daljnjoj provedbi Popisa kao 

jednoj od najvažnijih aktivnosti na razini Republike Hrvatske. 

 

Gospođa Brković zahvalila je članovima na odazivu na sjednicu te iskazanoj podršci na 

predstavljenome GPP-u 2022. 

 

Gospodin Savić zahvalio je članovima na sudjelovanju i doprinosu te je zaključio sjednicu u 15.30 

sati. 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

tajnica SSRH 

 

Branka Ostrman 

Zapisnik odobrio: 

 

predsjednik SSRH   

 

dr. sc. Zvonimir Savić 

 


