
 

 

 
 
 

UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA 

POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE 

 

1. UVJETI ZA PRISTUP POVJERLJIVIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE 

Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe moguć je samo ako se ispune sljedeći uvjeti:  

- da je Zahtjev za korištenje povjerljivih podataka za znanstvene svrhe (u nastavku teksta: 

Zahtjev) podnio istraživački subjekt ili samostalni istraživač  

- da je Zahtjev u cijelosti popunjen i potpisan od strane odgovorne osobe istraživačkog 

subjekta ili samostalnog istraživača koji podnosi Zahtjev  

- da je Zahtjev odobren  

- da su svi istraživači koji budu imali pristup povjerljivim podacima potpisali Izjavu o 

povjerljivosti  

- da je potpisan ugovor između Državnog zavoda za statistiku i istraživačkog subjekta ili 

samostalnog istraživača.  

 

2. NAČIN PRISTUPA POVJERLJIVIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE 

Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe moguć je na jedan od sljedećih načina: 

- pristup podacima u „sigurnoj sobi'' 

U „sigurnoj sobi“ omogućuje se pristup povjerljivim podacima kojima je onemogućena izravna 

identifikacija statističke jedinice. „Sigurna soba“ smještena je u prostorijama Državnog zavoda za 

statistiku na lokaciji Branimirova 19-21, Zagreb. Rad u sigurnoj sobi dopušten je od ponedjeljka do 

petka od 08:30 do 15:30 sati. 

- pristup podacima „na daljinu“ 

Pristupom podacima na daljinu omogućuje se pristup podacima koji, osim što im je onemogućena 

izravna identifikacija statističke jedinice, mogu biti zaštićeni metodom za smanjivanje rizika 

razotkrivanja statističke jedinice (anonimizirani podaci). 

- pristup podacima na prijenosnome mediju za pohranu podataka 

Pristupom na prijenosnome mediju za pohranu podataka omogućuje se pristup podacima koji su, 

osim što im je uklonjen izravni identifikator, zaštićeni metodom za smanjivanje rizika razotkrivanja 

statističke jedinice (anonimizirani podaci).  
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Pristupom podacima na prijenosnome mediju za pohranu podataka omogućuje se pristup bazama 

podataka sljedećih statističkih istraživanja: 

- Anketa o radnoj snazi (ARS) 

- Anketa o dohotku stanovništva (ADS) 

- Anketa o potrošnji kućanstava (APK) 

- Inovacijske aktivnosti poduzeća (INOV) 

- Godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i 

kod pojedinaca (IKT-DOM) 

 

Državni zavod za statistiku odlučuje o načinu pristupa povjerljivim podacima za znanstvene svrhe. 

3. PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP PODACIMA 

Zahtjev se podnosi Državnom zavodu za statistiku, Službi za odnose s korisnicima i zaštitu 

podataka, na obrascu dostupnome na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku, 

pisanim putem ili e-poštom (skenirano). Zahtjev mora biti ispunjen u cijelosti i mora ga potpisati 

odgovorna osoba istraživačkog subjekta ili samostalni istraživač. Prilozi koji se prilažu uz Zahtjev ne 

smiju biti stariji od 90 dana od dana podnošenja Zahtjeva. Istraživački subjekt ili samostalni istraživač 

odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u Zahtjevu.  

Izjava o povjerljivosti 

Istraživači kojima se odobri pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe potpisuju Izjavu o 

povjerljivosti kojom se obvezuju na zaštitu i povjerljivost podataka kojima pristupaju. Izjava o 

povjerljivosti podnosi se na obrascu dostupnome na internetskim stranicama Državnog zavoda za 

statistiku.  

Ugovor o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe 

Ugovor o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe sklapa se između Državnog zavoda 

za statistiku i istraživačkog subjekta ili samostalnog istraživača u roku od 15 dana od odobrenja 

Zahtjeva.  

Postupanje s povjerljivim podacima za znanstvene svrhe 

Pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe omogućuje se istraživačima čija su imena 

navedena u Ugovoru o korištenju povjerljivih podataka za znanstvene svrhe. Istraživački subjekt ili 

samostalni istraživač odgovara za poduzimanje svih potrebnih zakonskih i administrativnih mjera za 

zaštitu povjerljivih podataka koji su mu stavljeni na raspolaganje prema Ugovoru o korištenju 

povjerljivih podataka za znanstvene svrhe.  

Troškovi 

Troškove pristupa, pripreme i obrade prema konkretnom Zahtjevu snosi istraživački subjekt ili 

samostalni istraživač koji traži pristup podacima, prema Cjeniku publikacija i usluga Državnog 

zavoda za statistiku.  

Dostava izlaznih podataka korisniku 

Izlazni rezultati statističkih analiza provedenih u „sigurnoj sobi“ i „na daljinu“ provjeravaju se prije 

slanja korisniku kako bi se osigurala statistička povjerljivost. Rezultati koji ne omogućuju identifikaciju 

statističkih jedinica dostavljaju se korisniku elektroničkom poštom. 

 

https://dzs.gov.hr/usluge/cjenik-publikacija-i-usluga/326
https://dzs.gov.hr/usluge/cjenik-publikacija-i-usluga/326
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KONTAK: 

Telefon: (+385 1) 48 06 154, (+385 1) 48 93 511 

Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr  

 

mailto:stat.info@dzs.hr

