
Основни принципи на официјалната статистика на Обединетите 
нации (1994-2013) 

Преамбула  

Статистичката комисија,  

 имајќи предвид дека статистичките информации се важна основа за развој 
во економската, демографската, социјалната област и во областа на 
животната средина, како и за меѓусебна размена на знаења и трговија меѓу 
земјите и народите во светот;  

 имајќи предвид дека неопходната доверба на јавноста во официјалните 
статистички информации во голем степен зависи од почитувањето на 
основните вредности и принципи кои се основа за секое општество кое сака 
да се разбере себеси и да ги почитува правата на своите припадници;  

 имајќи предвид дека квалитетот на официјалните статистики, а со тоа и 
квалитетот на информациите кои се достапни на владата, економијата и 
јавноста, многу зависат од соработката со граѓаните, претпријатијата и 
останатите даватели на податоци во обезбедувањето на соодветни и 
доверливи податоци потребни за неопходни статистички збирки, како и од 
соработката меѓу корисниците и производителите на статистики за да се 
задоволат потребите на корисниците;  

 повикувајќи се на напорите на владините и невладините организации 
активни во статистиката за воспоставување стандарди и концепти за да се 
овозможат споредби помеѓу земјите;  

 повикувајќи се, исто така, на Декларацијата за професионална етика на 
Меѓународниот статистички институт;  

 изразувајќи го мислењето дека резолуцијата С (47), усвоена од Економската 
комисија за Европа на 15 април 1992 година, е од универзално значење;  

 забележувајќи дека, на својата осма сесија, одржана во Бангкок, во ноември 
1993 година, Работната група на статистички експерти, назначена од 
Комитетот за статистика на Економската и социјалната комисија за Азија и 
Пацификот со цел да ги разгледа Основните принципи, во основа се согласи 
со верзијата на ЕКЕ и нагласи дека тие принципи се применливи за сите 
нации;  

 забележувајќи, исто така, дека, на својата осма сесија, одржана во Адис 
Абеба, во март 1994 година, Заедничката конференција на африканските 
планери, статистичари и демографи, сметаше дека Основните принципи на 
официјалната статистика се од универзално значење,  

Ги усвојува овие принципи на официјалната статистика:  
 
Принцип 1: Официјалните статистики обезбедуваат неопходен елемент во 
информатичкиот систем на едно демократско општество, услужувајќи ги владата, 



економијата и јавноста со податоци за економската, демографската, општествената 
состојба и состојбата со животната средина. За таа цел, официјалните статистики кои ќе го 
поминат тестот за практичност ќе се прибираат и ќе бидат непристрасно достапни од 
страна на официјалните статистички агенции во полза на правото на граѓаните на јавни 
информации.  
 
Принцип 2: За да се задржи довербата во официјалната статистика, статистичките 
агенции треба да одлучуваат во согласност со стриктно професионални размислувања, 
вклучувајќи и научни принципи и професионална етика, за методите и процедурите за 
прибирање, обработка, складирање и презентирање на статистичките податоци.  

Принцип 3: За да се олесни точната интерпретација на податоците, статистичките агенции 
треба да ги презентираат информациите во согласност со научните стандарди за изворите, 
методите и процедурите на статистиките.  

Принцип 4: Статистичките агенции имаат право да коментираат погрешна интерпретација 
и злоупотреба на статистички податоци.  

Принцип 5: Податоци за статистички цели може да се земаат од сите видови на извори, 
без разлика дали се статистички истражувања или административни извори. Статистичките 
агенции треба да го изберат изворот земајќи ги предвид квалитетот, навременоста, 
трошоците и оптовареноста на давателите на податоци.  

Принцип 6: Индивидуалните податоци прибрани од статистичките агенции за статистички 
збирки, без разлика дали се однесуваат на физички или на правни лица, треба да бидат 
стриктно доверливи и да се користат само за статистички цели.  

Принцип 7: Законите, регулативите и мерките според кои работат статистичките системи 
треба да бидат јавни.  

Принцип 8: Координацијата помеѓу статистичките агенции во земјите е важна за да се 
постигне доследност и ефикасност во статистичкиот систем.  

Принцип 9: Користењето на меѓународни концепти, класификации и методи од страна на 
статистичките агенции во секоја земја ги промовира доследноста и ефикасноста на 
статистичките системи на сите официјални нивоа.  

Принцип 10: Билатералната и мултилатералната соработка во статистиката 
придонесуваат за подобрување на системите на официјалната статистика во сите земји. 

 

 


