PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
NASTAVAK MODERNIZACIJE PRIKUPLJANJA PODATAKA IZ PODRUČJA STATISTIKE
TRŽIŠTA RADA
Početkom srpnja 2016. na adrese izvještajnih jedinica koje sudjeluju u statističkom istraživanju
Godišnji izvještaj o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak 2016. (obrazac RAD-1G) stigao je dopis
Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba u kojem se, kao i prijašnjih godina,
traži dostava podataka o zaposlenima i isplaćenim plaćama.
Iako je Državni zavod za statistiku početkom 2016. prestao prikupljati prosječne mjesečne podatke
o bruto i neto plaćama te broju zaposlenih u pravnim osobama putem statističkog obrasca RAD-1,
a potom ga zamijenio modernijim načinom prikupljanja i obrade podataka iz obrasca JOPPD,
navedeni izvor ne sadržava sve potrebne podatke kojima bi se omogućila usporedivost duže serije
godišnjih podataka. Godišnje istraživanje, čiji je obrazac stigao na adrese pravnih osoba u Republici
Hrvatskoj, trenutačno je jedini način da Državni zavod za statistiku osigura podatke prema čistim
djelatnostima, odnosno podatke za glavnu i sporedne djelatnosti koje obavlja pravna osoba, o
plaćama prema stručnoj spremi potrebnoj za rad na radnome mjestu, zaposlenima prema spolu na
razini gradova/općina te broju sati provedenih u štrajku.
Svjestan potrebe za smanjenjem opterećenja pravnih osoba, koje su obveznici dostave podataka
istraživanja RAD-1G, te vođen željom za unapređenjem sadašnjeg načina rada i smanjenjem
troškova, Državni zavod za statistiku je u ožujku ove godine najavio da je 2016. posljednja godina u
kojoj će se godišnji podaci statistike tržišta rada prikupljati na dosadašnji način. U tijeku je
modernizacija spomenutoga godišnjega statističkog istraživanja, koje će se od sljedeće godine
provoditi u smanjenom obujmu i putem internetskog obrasca.
Istraživanja iz područja statistike tržišta rada važan su izvor podataka o obilježjima zaposlenih te
podloga za izračun ukupne zaposlenosti i stope registrirane nezaposlenosti po županijama. Stoga
je Državni zavod za statistiku vrlo pozorno pristupio njihovoj modernizaciji da bi se u najvećoj
mogućoj mjeri omogućila usporedivost podataka. Upotreba podataka koje Porezna uprava prikuplja
putem obrasca JOPPD rezultirala je smanjenjem broja papirnatih obrazaca za više od 450 000, i to
samo za jedno mjesečno statističko istraživanje iz područja statistike tržišta rada. Ujedno su
smanjene ukupne statističke obveze pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za otprilike 160 000 radnih
sati.
Državni zavod za statistiku uložio je tijekom posljednje tri godine maksimalan trud u modernizaciju i
unapređivanje prikupljanja i obrade podataka svih statističkih istraživanja te smanjivanje opterećenja
izvještajnih jedinica na najmanju moguću mjeru. Koliko se truda i volje ulaže u taj proces, govori i
činjenica da je broj otisaka papirnatih obrazaca u protekle tri godine smanjen za više od 80%, a u
sljedećoj će se godini zbog nastavka modernizacije dodatno smanjiti te biti manji od milijun otisaka.
Nadamo se da ćete nam u cijelom tom procesu biti potpora te da ćete posljednji put ispuniti i uredno
dostaviti tražene podatke u papirnatom obliku kako bismo ponajprije gospodarstvu, ali i široj javnosti
mogli dati na raspolaganje toliko tražene usporedive podatke iz područja statistike tržišta rada.
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