
ПОПИС НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО,  
 1 ДО 12 НОЕМВРИ, 2016 ГОДИНА 

Државниот завод за статистика, во периодот од 1 до 12 ноември 2016 
година, ќе спроведе Попис на капацитетите во трговијата на мало на целата 
територија на Република Македонија. 

Основна цел на Пописот е да се добијат податоци за вкупниот број  и 
територијалната разместеност на продажните капацитети во трговијата на мало и 
да се утврдат промените што настанале во периодот од спроведувањето на  
последниот Попис (2008).  

Со вашето учество  во Пописот 2016 година ќе дадете придонес во добивањето 
на попрецизна слика за македонската економија во областа на трговската дејност, а 
тоа ќе биде : 
‐  основа за согледување на постоечката и за планирање на идната состојба во 
развојот на трговијата, особено за локалната самоуправа; 
‐ основа за согледување на диспаритетите во поглед на расположливоста на 
капацитетите (бројност и големина)  и густината на населението;  
‐ можност за идентификување на најзастапените (растечките) дејности во трговијата 
на мало; 
‐ основа за креирање на политиките за развој на локално ниво за воспоставување 
на нови стандарди во поглед на потребите од  продажен простор  во зависност од 
бројот на населението. 
ШТО  СЕ ОЧЕКУВА ОД ВАС? 

Улогата на вашиот деловен субјект (продавница, бензинска станица) во Пописот 
е многу голема, бидејќи од вашето учество и позитивниот пристап, како и од 
точноста и комплетноста на одговорите што ќе ги дадете, ќе зависи квалитетот на 
податоците што ќе се добијат со Пописот. Од вас очекуваме: 

- позитивен однос кон попишувачите; 
- давање на целосни и точни одговори на поставените прашања; 
- презентирање на бараната документација, доколку располагате со неа. 

КАКО СЕ ЗАШТИТЕНИ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ? 
Секоја информација дадена на попишувачот, во согласност со Законот за 

државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/2007, 51/2011, 
104/2013, 42/2014, 192/2015 и 27/2016)  и Законот за заштита на личните податоци 
(„Службен весник на РМ“ бр. 07/2005, 103/2008, 124/2010, 135/2011 и 43/2014), 
претставува службена тајна.  
Вашите одговори ќе бидат користени само за статистички цели и за целите на 
статистичката  анализа.  
КОНТАКТ  
За повеќе информации, обратете се на телефоните : 
02‐3295‐656; 02‐3295‐756; 02‐3295‐856; 02‐3295‐755 
e-mail:mirjana.bosnjak@stat.gov.mk;marinam@stat.gov.mk 
 
Адреса на Државниот завод за статитика: Даме Груев, 4, 1000 Скопје 

 
 

ПОПИС НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ, 
 1 ДО 12 НОЕМВРИ, 2016 ГОДИНА 

 
 

Државниот завод за статистика, во периодот од 1 до 12 ноември 2016 
година, ќе спроведе Попис на угостителските капацитети на целата територија на 
Република Македонија. 

Основна цел на Пописот е да се добијат податоци за состојбата, бројот и 
територијалната разместеност на угостителските капацитети, со што ќе се даде 
придонес  во креирањето на услови за побрз напредок  на угостителството, како и 
на  македонската економија во целина.  
Статистичките податоци што ќе се приберат со овој Попис ќе ги користите за:  
‐ да согледате каква е дистрибуцијата на угостителските  капацитети низ целата 
држава; 
‐ кои видови угостителски  објекти доминираат во Република Македонија  и  
‐  ќе си помогнете да го зголемите профитот од вашата работа.  
ШТО СЕ ОЧЕКУВА ОД ВАС? 
‐ Да го примите овластениот попишувач од Државниот завод за статистика  кога ќе 
ве посети (кој ќе има и официјална легитимација); 
‐ Да одговорите точно на сите негови прашања;  
‐  Да ја прикажете следната документација, што ќе ви биде побарана: 
Решение за распределување на деловниот субјект според претежна дејност или 
Решение за извршена промена кај деловните субјекти, издадено од Централниот 
регистар на Република Македонија; 
Список на распределени единици во состав на деловниот субјект. 
КАКО СЕ ЗАШТИТЕНИ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ? 

Сите податоци што ќе ги прибере Државниот завод за статистика  со овој 
Попис  ќе се обработат и ќе се чуваат само во Државниот завод за статистика. Од 
Пописот ќе се објават само агрегирани, сумарни статистички податоци.  
Ниту еден административен орган нема да има пристап до индивидуалните 
податоци за вашето претпријатие што ќе се приберат со овој Попис.  
КОНТАКТ 
За повеќе информации за Пописот обратете се на телефоните: 
02/3295754;  02/3295755 и 02/3295756 или пратете допис на e-mail: 
mirjana.bosnjak@stat.gov.mk;zlatko.mircevski@stat.gov.mk;krsteva.v@stat.gov.mk 
 
Адреса на Државниот завод за статитика: Даме Груев, 4, 1000 Скопје 
 

 
ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА СОРАБОТКАТА 
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