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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
U suradnji Državne geodetske uprave i Državnog zavoda za statistiku,
u četvrtak 24. veljače 2011. u Hypo Centru u Zagrebu, održano je javno predstavljanje
tehničke dokumentacije i aktivnosti značajnih za Popis stanovništva.

Državna geodetska uprava je prema Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2011. godine (NN 92/2010) zadužena izraditi tehničku dokumentaciju za Popis
stanovništva. Javno predstavljanje izrađene dokumentacije, koja čini osnovu na temelju koje se
provodi Popis, održano je pred petsto predstavnika županija, gradova i općina.

Tehnička dokumentacija sadrži pregledne kartografske prikaze i popise čija je svrha omogućiti
organizaciju Popisa. Sastavni dio dokumentacije su i dokumenti koje će svaki popisivač dobiti u ruke
kako bi se mogao orijentirati u prostoru i obaviti popisivanje za točno određene popisne jedinice.

Na izradi tehničke dokumentacije bilo je angažirano 714 službenika Državne geodetske uprave koji su
obišli ukupno izgrađeno područje Republike Hrvatske te su evidentirali svaku ulicu, zgradu i sve
kućne brojeve. Prikupljenim podacima ažurirane su složene Baze podataka Državne geodetske uprave
i nakon provedene kontrole kvalitete, prikupljenih i obrađenih podataka, izrađena je tehnička
dokumentacija za Popis.

Rok za izradu tehničke dokumentacije je 28. veljače 2011., a Državna geodetska uprava je upravo
korištenjem naprednih informatičkih tehnologija s kojima raspolaže, uz izuzetan napor svojih
službenika i privatnih geodetskih tvrtki, koje su u projekt bile uključene, predmetni rok ispoštovala te
će ista tijekom slijedećeg tjedna u dogovoru s predsjednicima županijskih popisnih povjerenstava biti
isporučena u županije i Grad Zagreb.

Državni zavod za statistiku, kao glavni nositelj i organizator Popisa nastavlja s intenzivnim
pripremama za provedbu Popisa. Popis stanovništva najveće je istraživanje statističkih ureda diljem
svijeta i najopsežniji izvor podataka o stanovništvu, kućanstvima, obiteljima i stanovima. Ti podaci
omogućuju sagledavanje slike nekog društva u određenom trenutku i analizu promjena koje se
događaju u višegodišnjem razdoblju.

Uz obiman metodološki rad, Popis iziskuje i velike organizacijske napore. U Popisu 2011. sudjelovat
će više od 17 000 sudionika, a popisivanje će se provesti u razdoblju od 1. do 28. travnja.

Popisom će se prikupiti podaci o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovništva. Ti su podaci
nužni za provedbu raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika te znanstvenih istraživanja.
Podaci o stanovništvu prikupit će se prema raznim obilježjima, kao što su demografska, ekonomska,
obrazovna i druga obilježja.

Prvi rezultati bit će objavljeni do kraja lipnja, a obuhvatit će podatke o ukupnom broju popisanih
osoba te ukupnom broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske,
županija, gradova, općina i naselja.
U prilogu dostavljamo sliku: primjer skice popisnog kruga.
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