
 

 

 
 

UVJETI I NAČIN PRISTUPA I KORIŠTENJA 

POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE 

 

1. UVJETI ZA PRISTUP POVJERLJIVIM STATISTIČKIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE 

Zahtjev za pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe (u nastavku teksta: 

Zahtjev) mogu podnijeti: 

 

- istraživački subjekti – pravne osobe koje obavljaju znanstveno-istraživačku djelatnost ili 

znanstveno-istraživačke jedinice unutar pravne osobe koje moraju biti samostalne i neovisne 

u oblikovanju znanstvenih zaključaka te odvojene od područja djelovanja pravnih osoba 

kojima pripadaju.  

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokaze: 

 

a) dokaz da je pravna osoba registrirana za obavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti 

(izvadak iz sudskog registra ili izvadak iz registra države poslovna nastana za pravnu 

osobu izvan Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo obavljanje znanstveno-istraživačke 

djelatnosti ili izvadak iz evidencije priznatih istraživačkih subjekata Europske komisije 

(Eurostata) koji provode statističke analize za znanstvene svrhe)  

b) organigram podnositelja 

c) dokaz da je istraživač pri istraživačkom subjektu, koji će imati pristup povjerljivim 

podacima u statusu znanstvenika ili doktorand upisan na poslijediplomski sveučilišni 

doktorski studij pri istraživačkom subjektu (izvadak iz Upisnika znanstvenika pri 

nadležnome registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj, potvrda o statusu doktoranda, 

izvadak/potvrda o statusu znanstvenika za znanstvenike izvan Republike Hrvatske) 

d) popis publikacija koje je istraživački subjekt objavio i popis istraživačkih projekata u 

kojima je sudjelovao  

e) opis mjera zaštite i čuvanja podataka na mjestu pristupa, računalnom sustavu ili drugome 

mediju na kojem će biti pohranjeni povjerljivi statistički podaci koji će se koristiti.  

 

Zahtjeve za pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe razmatra Odbor za 

statističku povjerljivost Državnog zavoda za statistiku. 

 

2. NAČIN PRISTUPA POVJERLJIVIM STATISTIČKIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE 

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

načina: 
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- u ''sigurnoj sobi'' 

 

U ''sigurnoj sobi'' omogućuje se pristup povjerljivim statističkim podacima kojima je onemogućena 

izravna identifikacija statističke jedinice te koji mogu dodatno biti zaštićeni metodama za smanjivanje 

rizika razotkrivanja statističke jedinice. Pri radu u ''sigurnoj sobi'' istraživači se moraju pridržavati 

uputa za rad s povjerljivim statističkim podacima koje im se dostavljaju prije početka rada.  

 

''Sigurna soba'' smještena je u prostorijama Državnog zavoda za statistiku Branimirovoj 19, Zagreb. 

Rad u ''sigurnoj sobi'' dopušten je od ponedjeljka do petka od 08:30 do 15:30 sati. 

- ''na daljinu'' 

 

Pristupom podacima ''na daljinu'' omogućuje se pristup povjerljivim statističkim podacima koji, osim 

što im je onemogućena izravna identifikacija statističke jedinice, mogu dodatno biti zaštićeni 

metodom za smanjivanje rizika razotkrivanja statističke jedinice. Pri radu ''na daljinu'' istraživači se 

moraju pridržavati uputa za rad s povjerljivim statističkim podacima koje im se dostavljaju prije 

početka rada.  

Pri radu u ''sigurnoj sobi'' i ''na daljinu'' istraživačima su na raspolaganju sljedeći programi za 

statističke analize: SAS, StataSE, RStudio, PS IMAGO PRO i Microsoft Office. 

 

- na prijenosnome mediju za pohranu podataka 

 

Pristupom na prijenosnome mediju za pohranu podataka omogućuje se pristup povjerljivim 

statističkim podacima koji su, osim što im je uklonjen izravni identifikator, zaštićeni metodom za 

smanjivanje rizika od razotkrivanja statističke jedinice (anonimizirani podaci).  

 

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 statističkim podacima za 

znanstvene svrhe, vodeći pritom računa o detaljnosti i ''osjetljivosti'' statističkih podataka kojima se 

traži pristup. 

3. PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP POVJERLJIVIM STATISTIKČIM 

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 na adresu e-pošte stat.info@dzs.hr). Zahtjev mora biti 
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ispunjen u cijelosti i mora ga potpisati odgovorna osoba istraživačkog subjekta. Prilozi koji se prilažu 

uz Zahtjev ne smiju biti stariji od 90 dana od dana podnošenja Zahtjeva.  

Ugovor o korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe 

 

Državni zavod za statistiku i istraživački subjekt kojemu je odobren zahtjev sklapaju Ugovor o 

korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe. Ugovor sadržava podatke o 

svakome pojedinom istraživaču koji će imati pristup povjerljivim statističkim podacima. Istraživači 

kojima je odobren pristup povjerljivim statističkim podacima potpisuju Izjavu o povjerljivosti i njome 

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

podnosi se na obrascu dostupnome na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku i 

sastavni je dio Ugovora o korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe. 

Korištenje povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe 

 

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

imena navedena u Ugovoru o korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe. 

Istraživački subjekt odgovara za poduzimanje svih potrebnih zakonskih i administrativnih mjera za 

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

korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe.  

Nakon završetka istraživačkog projekta istraživački subjekt dužan je Državnom zavodu za statistiku 

dostaviti sve poveznice na objavljenje rezultate istraživanja, pri čijoj su se izradi koristili povjerljivi 

statistički podaci kojima je bio odobren pristup. 

Troškovi 

 

Troškove pristupa, pripreme, obrade i kontrole prema Zahtjevu snosi istraživački subjekt koji traži 

pristup povjerljivim statističkim 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 u roku od 15 radnih dana od dana 

završetka rada s podacima. 

 

 

KONTAKT: 

 

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

Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr  

 

https://dzs.gov.hr/cjenik-publikacija-i-usluga/326
https://dzs.gov.hr/cjenik-publikacija-i-usluga/326
mailto:stat.info@dzs.hr

