Zagreb,

22. rujna 2014.

Slobodna Dalmacija d.d.
Hrvatske mornarice 4, Split
gospodin Ivo Bonković, glavni urednik

PREDMET:

Reagiranje na članak ''Prava istina o prosječnoj plaći'' autora Saše
Ljubičića, objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 21. rujna 2014.

Poštovani gospodine glavni uredniče,
obraćam Vam se u vezi s navodima u članku ''Prava istina o prosječnoj plaći'' autora Saše
Ljubičića, objavljenom u Slobodnoj Dalmaciji 21. rujna 2014.
Budući da u članku insinuirate kako Državni zavod za statistiku na pogrešan način dolazi do
izračuna prosječne plaće, čime narušavate kredibilitet DZS-a u javnosti, radi točnog informiranja
javnosti, dužan sam reagirati u skladu s člankom 11. Zakona o službenoj statistici.
Državni zavod za statistiku prilikom izračuna prosječne plaće koristi aritmetičku sredinu sukladno
propisanoj metodologiji koja uključuje prikupljanje i obradu podataka.
Naime, radije boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da DZS prati podatke o prosječnim
mjesečnim isplaćenim neto plaćama redovitim mjesečnim istraživanjem kojim je obuhvaćeno 70%
zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007. Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim
osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i
slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim
mjesečnim isplaćenim neto plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama. Podaci o plaćama
prikupljaju se izvještajem RAD-1, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o
plaćama.
Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći prikupljaju se podaci o strukturi zaposlenih u
pravnim osobama prema visini neto plaće, a objavljeni su u Priopćenju 9.2.5 Struktura zaposlenih
prema visini prosječne isplaćene neto plaće i djelatnostima, stanje ožujak 2013., od 25. ožujka
2014. Spomenuti podaci ukazuju da od osoba koje su u mjesecu ožujku 2013. radile između 160 i
200 sati, njih 55% prima plaću između 2.200 i 5.000 kuna. Prema tome, iz navedenog proizlazi da
medijalna plaća nikako ne može iznositi 3.700 kuna, kako navodite u članku.

Ovim putem želimo najaviti modernizaciju mjesečnog istraživanja o zaposlenima i plaći odnosno
preuzimanje podataka iz administrativnog izvora (JOPPD obrazac) čime bismo omogućili i izračun
medijana te njegovu objavu u drugoj polovici 2015.
Molimo da, u skladu s odredbama Zakona o medijima, ovo reagiranje objavite u cijelosti.
S poštovanjem,
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