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ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Законски основ за донесување на Програмата за статистички 
истражувања е член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07 и 51/11). Во согласност со 
наведениот член,  Програмата ја донесува Владата на Република Македонија и 
таа  се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.   

Програмата е подзаконски акт со  кој се определуваат статистичките 
истражувања кои се спроведуваат во одреден временски период и се 
определуваат овластените носители кои, покрај Државниот завод за статистика 
и Народната банка на Република Македонија, вршат прибирање, обработка и 
дисеминација на статистички податоци применувајќи статистички стандарди, 
методи и техники. Во Програмата за статистички истражувања се наведени 
сите статистички истражувања од кои се продуцираат официјални статистички 
податоци.  

 
ЦЕЛ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
 

Програмата за статистички истражувања 2013-2017 е четврта петгодишна 
програма што се донесува во Република Македонија по донесувањето на 
Законот за државната статистика. 

 Целта на Програмата е да го уреди  системот за  продуцирање и 
дисеминирање на квалитетни статистички информации за состојбата и 
движењето на економијата, човековите ресурси, демографијата, заштитата на 
животната средина и природата и другите области што ќе им послужат на  
органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, трговските 
друштва, јавните претпријатија, јавните служби, јавноста и другите корисници 
како основа за: 
 Донесување на квалитетни одлуки во сите сфери на економските,  

општествените и други дејности од страна на Владата на Република 
Македонија, надлежните министерства и другите државни органи; 

 Донесување на квалитетни одлуки на менаџерите во приватниот сектор 
во планирањето на развојот на бизнисот; 

 Донесување на квалитетни одлуки на менаџерите во јавниот сектор; 
 Поддршка на научните истражувања како носечки сегмент на развојот ; 
 Обезбедување на споредливи податоци за развојот на  земјата, а поради 

потребата за споредба со другите земји во регионот, кандидатите за 
членки и членките на Европската унија, како основа за приближување  на 
Република Македонија кон Европската унија; 

 Приближување на статистичкиот систем на Република Македонија до 
ЕСС; 

  Процена на странските инвеститори за можностите и исплатливоста на 
инвестициите во сферите на нивниот интерес во Република Македонија. 
Програмата ќе обезбеди податоци и со регионално значење за: 

 Планирање на регионалниот развој на земјата; 
Податоци за согледување на можностите за користење на средства од 

структурните фондови на Европската унија. 
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1. ПЕТГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 2013 - 2017 
 
1.1 ВОВЕД   

 
Програмата за статистички истражувања е документ во кој Државниот 

завод  за статистика и другите носители на статистички истражувања ги 
конципираат  истражувањата со кои се обезбедуваат најважните индикатори, 
односно податоци од областа што ја покриваат.Тие податоци во основа се 
продуцираат врз основа на основните критериуми на статистичките 
истражувања од кои се добиваат официјални податоци базирани на соодветен 
опфат, дефиниција  на појавата и единиците , дефинирање на територијалното 
ниво на податоците. Притоа, особено е значајно нивото на заштита на 
податоците. 

Во Програмата се содржани истражувања со кои се остваруваат 
најважните правци за хармонизација на статистиката во земјата со 
меѓународните стандарди со цел да се обезбедат меѓународно споредливи 
податоци, но и истражувања кои обезбедуваат повеќе индикатори за потребите 
на корисниците во земјата. 

Основниот концепт на Програмата е дизајниран во согласност со 
принципите на Кодот на добра пракса на Евростат и на принципите на 
државната статистика, за користење на единствени стандарди за статистичките 
истражувања на сите учесници во Програмата и избегнување на прекумерно 
оптоварување на извештајните единици. 
 

1.2 СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата се состои од наративен и табеларен дел. Статистичките 
истражувања кои ќе се спроведуваат во наредниот петгодишен период 
подетално се објаснети во наративниот дел каде што се дадени објаснувања за 
областите кои ги покриваат одделните статистички истражувања, за процесот на 
хармонизацијата на статистиките со европските и меѓународните статистички 
стандарди и објаснувања за насоките кон кои ќе се развиваат статистиките, со 
цел во наредниот петгодишен период да бидат опфатени сите современи 
текови во општеството.  

Во табеларниот дел се дадени подетални објаснувања за статистичките 
истражувања кои ќе се спроведуваат во наредниот петгодишен период. 
Наведени се основните информации за самите статистички истражувања кои се 
однесуваат на единствениот број на истражувањето, неговиот назив, 
периодиката, кратката содржина, информација за извештајните единици, за 
методот и начинот на прибирање на податоците, територијалното ниво и рокот 
на публикување, рокот за ревизија, како и меѓународните стандарди и 
регулативи на кои се засноваат истражувањата. 

Во зависност од условите за реализација на плановите за унапредување 
на статистичките истражувања, оваа Програма може да се надополнува со 
информации за новите статистички истражувања или со измени во постоечките. 
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1.3 ОВЛАСТЕНИ НОСИТЕЛИ 
 
Покрај ДЗС, други овластени носители кои ќе спроведуваат статистички 

истражувања во периодот 2013 - 2017 и се во рамките на државната статистика 
на Република Македонија се: Народна банка на Република Македонија, 
Министерство за финансии, Министерство за внатрешни работи, Министерство 
за правда, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република 
Македонија, Агенција за вработување на Република Македонија, Институт за 
јавно здравје и Управа за хидрометеоролошки работи. 

 
1.4 МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРИНЦИПИ НА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА  
 
Мисијата на државната статистика е да произведува и дисеминира 

официјални статистички податоци за македонската економија и општество, како 
основа за процесот на одлучување, базирани на релевантни информации. 
Објавените статистички информации мора да бидат квалитетни, навремени, 
непристрасни, достапни и едноставни за користење.  

Визијата на државната статистика е да обезбедува квалитетни, 
навремени и меѓународно споредливи статистички податоци. 

Државната статистика се заснова на 15-те принципи дадени во Кодексот 
за работа на европската статистика кои се однесуваат на сите овластени 
носители:  
 

• Стручна независност  
• Мандат за прибирање податоци  
• Адекватност на ресурсите  
• Посветеност на квалитет  
• Статистичка доверливост  
• Непристрасност и објективност  
• Стручна методологија  
• Соодветни статистички процедури  
• Умерено оптоварување на давателите  
• Ефективност на трошоците  
• Релевантност  
• Точност и веродостојност  
• Навременост и во предвидени рокови (редовност)  
• Кохерентност и споредливост  
• Достапност и јасност  

 
1.4.1 ПРИБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА  И  ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ  ПОДАТОЦИ 
 

Со статистичките истражувања наведени во Програмата за статистички 
истражувања се прибираат голем број на информации потребни за 
продуцирање на статистички податоци. Во однос на принципот Статистичка 
доверливост од Кодексoт за работа, во Програмата се посветува посебно 
внимание на личните податоци кои се прибираат од извештајните единици.  
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Методот на прибирање на личните податоци е административен, но се 
користи и  метод на непосредно прибирање на податоци преку подготвени 
статистички  обрасци од страна на Државниот завод за статистика.  

Според Програмата за статистички истражувања, лични податоци се 
прибираат во областа на социјалните статистики и тоа во темите: население и 
витални статистики, пазар на трудот, животен стандард и социјални  услуги. 

Во делот „Кратка содржина“ на секое статистичко истражување од 
посочените теми, се наведени категориите на лични податоци кои се 
прибираат. Истовремено е утврден и обемот на потребните податоци кои се 
прибираат, како и целта на прибирањето. Имено, обемот е во корелација со 
потребата од продуцирање на статистички податоци, како за потребите на 
домашните корисници, така и за реализација на меѓународните статистички 
обврски на нашата земја. 

Во одредени статистички истражувања се прибираат и посебни 
категории на лични податоци и тоа, пред сè, податоци за етничката припадност 
на лицата. Потребата од прибирање на овие податоци произлегува од 
утврдените обврски во Уставот на Република Македонија, како и во поголем 
број на закони од аспект на правичната и рамномерната застапеност на 
припадниците на етничките заедници во Република Македонија.  

Посебни категории на лични податоци се прибираат и во делот на 
статистичките истражувања од областа на правосудството. Притоа, во 
согласност со одредбите на Законот за државната статистика и Законот за 
заштита на личните податоци, се обезбедува посебните категории на лични 
податоци да се прибираат во форма со која нема да се идентификува лицето на 
кого се однесуваат.  

Во статистичките истражувања се прибира и податок за единствениот 
матичен број на граѓанинот  кој  се користи во фазата на контрола на 
прибраните податоци, по што се врши одделување на единствениот матичен 
број од статистичките варијабли, што е во согласност со член 37 став 3 од 
Законот за државната статистика.  

Во однос на користењето на личните податоци и единствениот матичен 
број на граѓаните во Регистарот на населението, се применуваат правилата 
утврдени во Методолошкото упатство за Регистарот на населението. 

Во функција на заштита на личните податоци, Државниот завод за 
статистика  има утврдено систем за технички и организациски мерки за 
обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци.      

Истовремено, податоците кои се прибираат преку статистичките 
истражувања се доверливи податоци, што значи дека тие единствено може да 
се користат за статистички цели и дека е забрането нивно користење за 
нестатистички цели, како  и нивно незаконско разоткривање.   
 

1.5 ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ ВО ПЕРИОДОТ 2013 - 2017 
 

Приоритетните задачи на Државниот завод за статистика и на другите 
овластени носители на статистички истражувања  се содржани во стратешките 
документи на институциите за хармонизација на статистиките во согласност со 
меѓународните препораки и во согласност со  обврските за обезбедување на 
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релевантни информации за поддршка на стратегиите за развој на земјата, 
односно за потребите на деловната заедница. 

Еден од најзначајните приоритети е продуцираните официјални 
статистики подобро да одговараат на потребите на корисниците. Во наредниот 
петгодишен период, Државниот завод за статистика, во процесот на 
хармонизација на статистиките со европските и меѓународните статистички 
стандарди, ќе ги унапредува и рационализира постоечките и ќе воведува нови 
статистички истражувања.  

Ќе се посвети особено внимание на обезбедувањето на квалитет во 
процесот на производство на статистиките, подобрување на методите на 
прибирање и пресметка на податоците, како и примена на новите методологии 
во националните сметки ЕСС 2010 и СНС 2008. Други значајни приоритети се да 
се намалуваат трошоците за производството на статистичките информации и 
оптовареноста на извештајните единици и тоа како резултат на примената на 
нови методи на прибирање на статистичките податоци од извештајните 
единици кои ќе обезбедат поточни и понавремени информации и преку 
поголемото искористување на административните податоци. Користењето на 
административните податоци, иако нивната примарна цел не е статистичка туку 
се прибираат заради регулирање на разни права и обврски како на правните, 
така и на физичките лица, има за цел, пред сè, да се намали оптовареноста на 
извештајните единици преку користење на веќе прибраните податоци, но и да 
се намалат трошоците за статистичките истражувања. 

Треба да се напомене и тоа дека услов за реализација на оваа Програма 
е соодветна финансиска поддршка. Доколку во годишните буџети  за 
статистички истражувања во периодот од 2013 до 2017 година не бидат 
предвидени потребните средства, постои ризик дел од Програмата да не биде 
реализиран со што би се успорил процесот на хармонизација со ЕСС, а 
истовремено би  било доведено во прашање и обезбедувањето на релевантни 
информации за поддршка на стратегиите за развој на земјата, односно за 
потребите на деловната заедница. 
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2. ДЕМОГРАФИЈА И СОЦИЈАЛНИ СТАТИСТИКИ 

 
Социјалните статистики ги следат социјалните и демографските движења 

во земјата и претставуваат статистички мерен систем кој го проучува човечкото 
однесување во социјалното опкружување. Европската статистика социјалното 
опкружување го следи и анализира преку статистики систематизирани во 
повеќе теми и тоа:  

- Население 
- Пазар на трудот 
- Образование и доживотно учење 
- Култура 
- Здравје и безбедност 
- Приходи и услови за живеење 
- Социјална заштита 
- Безбедност на храната 
- Криминал и правосудство 
- Дискриминација 
- Полови статистики 
Државниот завод за статистика во процесот на хармонизација на 

државната статистика со европските статистички стандарди е насочен кон 
обезбедување на статистички индикатори од наведените теми, преку 
статистички истражувања организирани во четири теми: 

 
- Население (каде што се вклучени пописите на населението, 

виталните статистики, миграциите, статистиките на здравјето и 
безбедноста, како и половите статистики) 

- Пазар на трудот 
- Животен стандард (Приходи  и услови за живеење) 
- Социјални услуги (Образование  и доживотно учење, Култура и јавно 

информирање, Социјална заштита, Криминал и правосудство) 
 

Извештајни единици во доменот на социјалните статистики преку кои се 
следи социјалното опкружување се: домаќинствата; организациите и 
институциите чија дејност е поврзана со социјалните и демографските 
случувања во земјата; деловните единици (за истражувањата од областа на 
пазарот на трудот – платите, цената на трудот, слободните работни места), но се 
користат и административни податоци како што се податоците за миграции, 
виталните статистики, а во наредниот период ќе се користат административни 
податоци и во истражувањата од областа на пазарот на трудот (платите, цената 
на трудот).  

 
2.1 ХАРМОНИЗАЦИЈА НА СОЦИЈАЛНИТЕ СТАТИСТИКИ  
 
Системот на социјалните статистики е во постојан процес на 

хармонизирање со меѓународните и европските статистички стандарди. Во 
наредниот петгодишен период, Државниот завод за статистика, во насока на 
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развој на социјалните статистики, ќе ги следи националните потреби, но и 
визијата на европската статистика која потребата од статистички податоци ја 
дефинира според современите текови на социјалниот и економскиот живот и 
случувањата во животната средина. Во оваа Програма за статистички 
истражувања ДЗС оди во насока на обезбедување на статистички податоци и 
информации кои му се потребни на современото општество во кое денес 
живееме и општеството во кое ќе живееме во наредниот петгодишен период 
2013 – 2017 година.  

 
Областите на кои во идниот период ќе се посвети особено внимание се:  

- социјалната кохезија, 
- сиромаштијата, 
- демографските предизвици (старите лица, миграциите), 
- пазарот на трудот, 
- образованието и обуката, вклучувајќи ја и мобилноста на младите лица 

заради образование, 
- културата и физичките активности, 
- квалитетот на животот, безбедноста, здравјето и попреченоста, 
- потрошувачката, 
- слободното движење и единствениот пазар. 

 
Хармонизацијата на социјалните статистики се реализира и преку 

воведување на меѓународните класификации и нивно инкорпорирање како  
национални стандарди. Класификации кои се применуваат при прибирањето и 
обработката на податоците од областа на социјалните статистики се: 
Класификација за образовните нивоа (ISCED), Национална класификација на 
занимањата (НКЗ), Национална класификација на дејностите (НКД рев.2), 
Класификација на индивидуалната потрошувачка според намената (COICOP), 
Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени  проблеми - 10-та ревизија (МКБ 10). 
 

2.2 СОЦИЈАЛНИ СТАТИСТИКИ ПО ТЕМИ  
 

2.2.1 НАСЕЛЕНИЕ И ВИТАЛНИ СТАТИСТИКИ  
 

Во областа на населението се продуцираат нумерички податоци и 
индикатори за населението кои служaт за следење и анализа на демогрaфските 
промени и причините што влијаат врз структурните промени на населението 
кои настануваат како резултат на природното движење (наталитетoт и 
морталитетoт) и механичкото движење на населението (миграциитe). Во 
областа на здравствените статистики се продуцираат индикатори значајни за 
следење на општата здравствена состојба на населението во Република 
Македонија.  

Родовите статистики ги следат демографските карактеристики на жените 
и на мажите и нивната застапеност во социјалниот и економскиот живот на 
земјата. Овие статистики продуцираат индикатори кои го следат процесот на 
обезбедување на еднакви можности и обезбедување на еднаков третман на 
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двата пола во сите области од животот. Податоците за родовите статистики се 
добиваат не само од истражувањата од областа на социјалните статистики туку 
се обединуваат податоците од сите статистички области каде варијаблите може 
да се следат од аспект на застапеноста на двата пола.  

Статистиките од областа на населението во периодот 2013 – 2017 година 
ќе се развиваат во насока на подобро следење на одредени демографски 
аспекти како што е случајот со миграциите. Административните податоци ќе се 
надополнуваат и со податоци кои ќе се прибираат по пат на истражувања кои се 
базираат на домаќинствата како извештајни единици. 

Во овој програмски период се предвидува да се спроведе и Пописот на 
населението како особено значајно и исцрпно статистичко истражување кое 
обезбедува детални демографски, социјални и економски информации за 
населението од важност, пред сè, за земјата во целина, но и за самиот 
статистички систем за кој претставуваат рамка за примерочните статистички 
истражувања. 
 
2.2.2 ПАЗАР НА ТРУД 
 

Статистиките кои го следат пазарот на трудот го обезбедуваат 
информацискиот систем кој ги следи движењата на пазарот на трудот преку 
стапките на вработеност, невработеност, активност, стапката на слободни 
работни места, цената на трудот, платите, структурата на заработувачката. 
Наведените индикатори претставуваат предуслов за систематско следење, 
анализа и оценка на пазарот на трудот, како и основа за насочување на 
социјалните и економските политики на земјата кон обезбедување услови за 
негово правилно функционирање.  

Идниот петгодишен период ќе претставува особен предизвик за 
статистиките од областа на пазарот на трудот имајќи ја предвид комплексноста 
на областа, нејзиното значење за економскиот развој на земјата, за 
унапредувањето на животниот стандард и квалитетот на живеењето. Разните 
аспекти на вработеноста, невработеноста, активноста на населението, условите 
за работење и добивање работа, ќе се следат не само преку редовните и 
планирани нови истражувања, туку ќе се прават обиди и за нивно проширување 
преку воведување на дополнителни статистички истражувања, односно т.н. ад-
хок модули. Преку ад-хок модулите ќе се овозможи следење на специфични 
аспекти од пазарот на трудот и областите кои се тесно поврзани со него, кои 
поради опширноста не може да се следат со редовните истражувања. 
Индикаторите кои ќе се добијат со овие дополнителни статистички 
истражувања ќе се следат на поголеми временски интервали, во зависност од 
природата на појавата и нејзината променливост, но најчесто периодиката е 
четиригодишна. Во наредниот период ќе се посвети особено внимание на 
добивањето на индикатори за детскиот и волонтерскиот труд, повредите при 
работа, местото на младите на пазарот на трудот, усогласеноста меѓу работата и 
семејниот живот, пазарот на трудот и мигрантите.    
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2.2.3 ЖИВОТЕН СТАНДАРД 
 

Статистиките за животен стандард обезбедуваат податоци за 
потрошувачката на домаќинствата, приходите и условите за живот врз основа 
на кои се изведуваат аналитички податоци за сиромаштијата во Република 
Македонија. Тие претставуваат основа за пресметките на пондерите за 
индексот на трошоците на животот, за пресметките на БДП, а индексот на 
трошоците на живот е индикатор за стапката на инфлација. Од истражувањето 
за приходите и условите за живеење се продуцираат меѓународно споредливи 
податоци кои претставуваат богат извор на информации за пресметките на 
индикаторите за сиромаштијата, материјалната обесправеност и социјалната 
исклученост.  Податоците за користењето на времето укажуваат на одредени 
социјални и економски состојби во земјата и претставуваат основа за 
дополнителни анализи за утврдување на причините за ваквите состојби и 
насочување на креаторите на политиките кон донесување на одлуки засновани 
на факти. Истражувањата од областа на животниот стандард ќе продолжат да се 
развиваат во насока на обезбедување податоци и информации кои ќе послужат 
како основа за насочување на општествената активност кон подобрување на 
условите за живеење и нивно прилагодување кон современиот тек на животот. 

 
2.2.4 СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 
 

Социјалните услуги се следат преку бројни истражувања од кои се 
продуцираат податоци и индикатори за образованието, науката и иновациите, 
социјалната заштита, правосудните статистики, културата и јавното 
информирање. Статистиките од областа на образованието го следат не само 
редовното школување, туку сите процеси кои се одвиваат во општеството во 
насока на едуцирање не само на младата, туку и на возрасната популација. 
Образовните статистики се развиваат во насока на следење на процесот на т.н. 
доживотно учење, учење заради усовршување на веќе стекнатите знаења или 
учење заради прилагодување на своите знаења кон потребите на пазарот на 
трудот и потребите на технолошкиот развој. Научно-истражувачката и 
иновациската дејност, исто така, се области кои се следат во областа на 
социјалните услуги.  

Од особено значење во наредниот период за овие статистики, пред сè, 
за статистиките на социјалната заштита, ќе биде компилацијата на податоците 
за Европскиот систем на интегрирани статистики за социјалната заштита или т.н. 
ЕССПРОС статистики. Компилацијата на овие статистики ќе се одвива во рамките 
на националниот статистички систем преку соработка со релевантните 
институции кои се одговорни за подготовката на квалитативните и 
квантитативните податоци подготвени според програмите (шемите) во 
согласност со регулативите на ЕУ за ЕССПРОС. Голем дел од институциите се во 
надлежност на Министерството за труд и социјална политика  и оттаму е 
значајна и неговата улога во нивната координација.   

Правосудните статистики ќе се развиваат во насока на овозможување на 
добивање податоци поврзани со насилството и жртвите на насилството, како и 
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во насока на ревидирање и ажурирање на кривичниот законик и системот на 
казни (главни, споредни, алтернативни). Освен податоците за  сторителите на 
кривични дела, правосудните статистики треба да се развиваат и во насока на 
добивање на податоци за жртвите на сторените кривични дела.  

Останатите статистики од областа на социјалните услуги се развиваат во 
насока на следење на современите текови во општествениот и економскиот 
живот на земјата со цел да се продуцираат релевантни индикатори неопходни 
за постоечките и идните социјални и економски политики на земјата.   

 
  

3. МАКРОЕКОНОМСКИ СТАТИСТИКИ  
 

Макроекономскиот статистички систем е сет од споредливи и меѓусебно 
поврзани макроекономски статистики, базирани на меѓународно споредливи и 
договорени концепти, дефиниции, класификации и сметководствени правила. 
Тие обезбедуваат интегритет на сметководствените правила преку прибирање, 
составување и презентирање на макроекономските статистики на соодветен 
начин.  

 Во рамките на Државниот завод за статистика се обработуваат теми 
коишто се составен дел во сетот на  макроекономските статистики, 
националните сметки, цените и надворешната трговија. Исто така, оваа област 
ги опфаќа финансиската, монетарната и статистиката на платниот биланс и 
продукцијата на овие статистики е конзистентна со системот на сметки. 
 

3.1 НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ  
 

Областа  на националните сметки обезбедува податоци за структурата на 
економијата  на земјата  и податоци за  макроанализа.  

Областа на националните сметки  обезбедува сет на конзистентни 
податоци базирани на податоците обработени во Државниот завод за 
статистика, административни податоци  од годишните сметки на деловните 
субјекти, податоци од Управата за јавни приходи, од Народната  банка на 
Република Македонија, од  Министерството за финансии и од други институции. 

Во Европскиот систем на статистика областа на националните сметки е 
систематизирана во неколку теми  
 
 Национални сметки-агрегати 
 Секторски нефинансиски сметки 
 Табели на понуда и на употреба 
 Регионален БДП 

 
Посебно поглавје во оваа статистика се  Табелите за прекумерниот долг 

(EDP) што претставува сложена и конзистентна статистика на финансиски 
податоци од буџетот на државата и други извори на податоци. 

За пресметките во националните сметки посебно поглавје се и Сметките 
во здравството бидејќи обезбедуваат податоци за изворите и корисниците на 
средствата. Тие се рамка за исцрпно пресметување на потрошувачката во 
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здравството (сателитска сметка). Со овие сметки се пресметува потрошувачката 
според тоа кој ги финансира трошоците, трошоците по видови услуги и 
корисниците и основните средства според функцијата на давателите на услуги. 
Во овој  програмски  период ќе се подготват основните табели на тековите меѓу 
давателите и корисниците на услугите и финансирањето на здравствената 
потрошувачка, базирано на прирачникот на ОЕЦД како основна методологија. 
Оваа активност треба да се обезбеди во соработка помеѓу ДЗС, Фондот за 
здравство, Министерството за здравство и Заводот за јавно здравство. 

Државниот завод за статистика, со цел да обезбеди хармонизација со 
статистичките податоци и да обезбеди споредливи податоци со другите земји,  
ги реализира  наведените цели преку истражувања од следните области: 

 
 Пресметка на додадената вредност и бруто-домашниот производ по 

тековни и по постојани цени,  на годишно и на тримесечно ниво; 
 Составување на нефинансиските сметки по институционални сектори и 

составување на интегрираните сметки; 
 Составување на табелите на понуда и на употреба по тековни и по 

постојани цени и инпут и аутпут табелата; 
 Регионална пресметка на БДП. 

 
3.1. 1 ХАРМОНИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ 
 

Од посебно значење  во процесот на продукција на податоците во 
националните сметки е  инкорпорирањето на основните принципи на 
концептот на националните сметки базиран на Системот на европски сметки, 
ЕSА, и системот на сметки на Обединетите нации, SNA ,  како главни 
концептуални рамки  со кои  се обезбедени еднозначни дефиниции на 
категориите што ги сочинуваат агрегатите на националните сметки со кои се 
хармонизираат и расположливите сметководствени и податоците од другите 
извори. 

Хармонизацијата на националните сметки се реализира и преку примена 
на основните базични класификации во статистичкиот систем и со воведување 
на класификации за потребите на националните сметки. Класификации кои се 
применуваат при прибирањето и обработката на податоците од оваа областа 
се: Национална класификација на занимања (НКЗ), Национална класификација 
на дејности (НКД рев.2), Класификација на производи по дејност (CPA), 
Класификација на индивидуалната потрошувачка според намената (COICOP). 

Класификации што се користат во националните сметки се и: 
Класификацијата  на  институционалните единици (СКИС), Класификацијата на 
функциите на владата (COFOG), Класификацијата на непрофитните институции 
што им служат на домаќинствата (COPNI). 

Во Системот на национални сметки се користат и други  класификации  
од социјалните и од деловните статистики. 

Напорите во областа на националните сметки во следниот петгодишен 
период ќе се насочат на  неколку полиња и тоа:  
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 Подобрување на пресметките во националните сметки со примена на 
препорачаните методи на Евростат и на Обединетите нации; 

 Подобрување на изворите на податоци и обезбедување на поголем 
обем  на индикатори за економијата;  

 Имплементирање на Класификацијата НКД Рев.2  за серијата на 
податоци за бруто -домашниот производ; 

 Имплементирање на ESA 2010 и SNA 2008 со примена и измена на 
методите на пресметка;  

 Подобрување на конзистентноста  на податоците од различни извори со 
користење на повеќе административни извори; 

 Подобрување на соработката со институциите со цел размена на 
податоците;  

 Подобрување на навременоста во обезбедувањето на податоци за 
корисниците; 

 Подобрување на дисеминациските продукти од областа на 
националните сметки;  

 Координирање на ревизијата на податоците  во согласност со добрите 
практики. 

 
3.1.2 НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ ПО ТЕМИ 

 
3.1.2.1 Пресметка на додадената вредност и бруто-домашниот производ по 
тековни и по постојани цени  на годишно и на тримесечно  ниво 
 

Пресметката на бруто-додадената  вредност и агрегатите на БДП според 
расходните компоненти  е една од најважните фази за подготвување на 
податоци за економијата на земјата и пресметката на секторските 
нефинансиски и финансиски сметки  и интегрираната сметка на економијата, 
како и за сметката странство. Податоците за бруто-домашниот производ, исто 
така, служат за пресметка на други индикатори и за пресметка на регионалниот 
БДП.  

Од особено значење во напорите за понатамошна хармонизација  на 
пресметките на бруто-домашниот производ е обезбедување посоодветни и  
поквалитетни податоци,а особено индикатори за пресметките по постојани 
цени што битно влијае на релевантноста на стапките за раст, односно на 
примената на препорачаните методи за пресметки по постојани цени. ДЗС 
планира, исто така, во овој програмски период да напредува во подготвувањето 
на десезонирани  тримесечни и годишни податоци, краткорочни пресметки на 
БДП - флеш пресметки и имплементација на методот PIM за пресметка на 
потрошувачката на фиксниот капитал. 

Во овој петгодишен период имплементацијата на НКД Рев.2, ESA 2010 и 
SNA 2008 ќе резултира со нови пресметки  во областа на националните сметки 
што ќе бара  ревизија на податоците. 
 
3.1.2.2 Секторски нефинансиски сметки (сметки по институционални сектори) 
 

Во центарот и највисок приоритет во петгодишниот период ќе биде 
подготвувањето на секторските нефинансиски сметки  на годишна основа и тоа:  
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 производна сметка 
 сметка за генерирање на доходот 
 сметка за сопственичкиот доход  
 сметка на примарната алокација на доходот 
 сметка на секундарна дистрибуција на доходот 
 сметка за редистрибуција на приходите во натура 
 капитална сметка и сметка на ревалоризација 
 сметка за странство 

Компилацијата на овие сметки  многу ќе ги подобри информациите за  
корисниците, особено за  нето-задолжувањето и штедењето по сектори со што 
ќе се  обезбедат податоци   за донесување на  добри  и стратешки одлуки во 
земјата, а ДЗС значајно ќе го зголеми обемот на испратени  податоци по 
сектори во согласност со  програмата за трансмисија на Евростат.  

Овие истражувања ќе придонесат во обезбедувањето на податоци, 
особено за научно-истражувачки цели. 

Во зависност од расположливите ресурси, ДЗС ќе настојува да постигне 
напредок во подобрувањето на подготвувањето на сметката  за секторот 
Држава. 

Работата на овие сметки, како и работата на финансиската сметка, треба  
да обезбеди квалитетна основа  за составување на табелите за прекумерниот 
долг на Република Македонија. 

 
3.1.2.3 Составување на табелите на понуда и на употреба по тековни и по 
постојани цени и инпут-аутпут табели 
 

Составувањето на табелите на понуда и на употреба на годишно ниво и 
составувањето на симетричната инпут-аутпут табела претставува посебен 
процес на пресметување на пониско ниво на понудата и на употребата на 
стоките и на услугите по економски активности. Тие  се истовремено и рамка и 
средство за билансирање на БДП пресметан според производниот метод и 
според  расходниот метод. Податоците од табелите на понуда и на употреба, 
односно на симетричната инпут-аутпут табела  се извор на податоци за други  
анализи и модели за пресметка на состојбата на економијата што ги 
реализираат други институции. 

Напорите во овој период треба да резултираат со  подобрување на 
пресметките како резултат на подобрувањето на изворите на податоци и со 
составување на табелите по цени од претходната година со што ќе се овозможи 
целосно користење на системот на пресметки за пресметка на стапките на раст 
на БДП. 

 
3.1.2.4   Регионални сметки - пресметка на регионален БДП 
 

Регионалните економски сметки, како потсистем на националните 
сметки, имаат значајна улога во креирањето, имплементацијата и евалуацијата 
на регионалната политика и развој. Релевантните и конзистентни економски 
податоци како што се бруто-додадената вредност, бруто-домашниот производ 
и инвестициите во основни средства  овозможуваат  мерење и редуцирање на 
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регионалните диспаритети, односно утврдување на степенот на реализација на 
проектираните цели на регионалната развојна политика. Овие податоци се 
особено важни при донесувањето на одлуките за добивање на финансиски 
средства од структурните фондови на Европската унија,  за поддршка на 
регионалниот развој.  

Напорите  во оваа област за програмскиот период ќе се насочат кон 
унапредување на  методите на регионализација на БДП и инвестициите во 
основни средства, пресметката на стапката на раст на БДП по региони,  како и 
обезбедување на податоци за вработените според нивниот економски статус 
(вработени и самовработени) по региони. Оваа  активност  подразбира 
користење на квалитетни податоци од останатите статистички истражувања, 
вклучувајќи и подобрување на квалитетот на истражувањето за  додадена 
вредност на деловните субјекти од нефинансискиот сектор кое ќе  обезбеди 
услови за подобра алокација на додадената вредност по региони и по дејности.   
 

3.2 ЦЕНИ 
 

Цените претставуваат паричен облик на вредностите на стоките и на 
услугите изразени во пари. Податоците за движењата на цените претставуваат 
многу значаен инструмент на економската политика и имаат големо значење во 
целокупниот развој на стопанството на државата. Движењата на цените се 
предмет на статистичко набљудување со цел да се обезбедат податоци 
неопходни за водењето на ваквите политики. 

Со користење на репрезентативниот метод, статистиката на цените 
обезбедува податоци што реално го прикажуваат општото движење на цените 
на пазарот во определено време и простор.   

Динамиката на цените се набљудува во стоковниот промет на пократки 
периоди од една година (месечно, тримесечно, полугодишно).  

Промените на цените се изразуваат во релативни вредности, т.е. во 
индекси со кои се следи тенденцијата на таквите промени (пораст, опаѓање). 

Статистиката на цените ја следи динамиката на:  
 

- продажните цени на производителите на индустриски производи на 
домашниот пазар,  

- продажните цени на производителите на индустриски производи на 
странски пазари,  

- цените во угостителството,  
- цените на мало и на трошоците на животот, како и на трошоците на 

животот според Класификацијата COICOP  
- цените во земјоделството,  
- цените на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на 

големо и на добиточните пазари.  
 

Во рамките на статистиката на цените, освен движењето на цените, се 
следи и движењето на вредноста, при што како предмет на проучување се 
јавуваат: 
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- откупот и реализацијата на земјоделските производи, 
- трошоците во градежништвото. 

 
3.2.1  ПАРИТЕТ НА КУПОВНАТА МОЌ  
 

Ова истражување се спроведува во рамките на Европската програма за 
споредба во која се вклучени покрај земјите-членки и други земји од 
европскиот регион. Република Македонија во оваа Програма е вклучена од 
1996 година. Во согласност со планот за истражување на Евростат, ДЗС 
спроведува истражувања на терен и доставува други податоци со кои се 
пресметува бруто-домашниот производ според расходниот метод што се 
изразува во стандарди на паритетот на куповната моќ. Пресметката овозможува 
споредба на економијата на Македонија со другите земји. Исто така, 
податоците од ова истражување се користат како индикатори за алокација на 
структурните фондови на Европа, а според европската регулатива   1445/2007. 

Во програмскиот период се очекува примена на новиот прирачник 
подготвен од ОЕЦД и од Евростат и целосно спроведување на истражувањата  
од Програмата за споредба. 
 
3.2.2 ЦЕНИ НА МАЛО И ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ, КАКО И ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ СПОРЕД КЛАСИФИКАЦИЈАТА COICOP 
 

Индексите на цените на  мало и индексите на трошоците на животот се 
пресметуваат врз основа на просечните месечни цени на мало, односно 
нивната динамика. Основа за пондерите на индексот на цените на мало е 
структурата на прометот на мало, додека на индексот на трошоците на животот 
е личната потрошувачка на домаќинствата. Податоците за цените на мало на 
артиклите и услугите претставуваат резултат на редовните снимања на цените 
со кои се следат цените на земјоделските и индустриските производи на мало, 
како и цените на услугите во 8 градови во државата. При изборот на 
производите за следење на цените се земени предвид само оние производи 
што имаат значајно учество во прометот на мало. 
 
3.2.3 ХАРМОНИЗИРАН ИНДЕКС НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ   
 

Хармонизираниот индекс на трошоците на животот (HICP) е 
хармонизиран податок за инфлацијата кој е дефиниран со членот 121 од 
Амстердамскиот договор (член 109 J од Договорот за Европската унија). Тој е 
дизајниран за меѓународна споредливост на инфлацијата на трошоците за 
живот. Фокусот е ставен на квалитетот и споредливоста помеѓу индексите на 
различните земји. 

HICP се пресметува како верижен индекс овозможувајќи пондерите да се 
менуваат секоја година. 

Се пресметува годишна стапка која ја прикажува промената на цените 
помеѓу тековниот месец и истиот месец од претходната година, 
дванаесетмесечна просечна стапка која го споредува просечниот хармонизиран 
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индекс на трошоците на животот во последните 12 месеци со просекот во 
претходните 12 месеци, како и месечна стапка која ги споредува ценовните 
нивоа помеѓу последните два месеца.  

HICP е централен индикатор кој се користи да се определи ценовната 
стабилност која е важна информација во насочувањето на извештаите за 
монетарната политика за еврозоната на Европската централна банка. 

 

3.3 НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
 

Во ерата на глобализација, статистичките податоци и нивните 
дисеминациски производи се  неопходни  информации во нашиот секојдневен 
живот. Податоците за надворешно-трговската размена (НТР), како дел од 
статистичката популација, имаат важна улога и влијание во владината и 
невладината сфера. Тие се есенцијален инпут за статистиката на билансот на 
плаќање и бруто-националниот доход како релевантни клучни индикатори во 
креирањето на економската и трговската политика на земјата или како корисна 
информација за менаџирање на билатералните и мултилатералните трговски 
преговори меѓу земјите. Податоците за надворешно-трговската размена, исто 
така, ги користи и  бизнис заедницата во сите сфери од економијата во процесот 
на креирање на бизнис стратегијата  и анализата на пазарното опкружување. 

Во спроведувањето на статистиката на надворешно-трговската размена, 
Државниот завод за статистика ги следи европските барања на ЕВРОСТАТ за 
трговијата на земјите од Унијата со останатите земји кои не се членки на Унијата 
(ЕКСТРАСТАТ) и Меѓународните стокови и трговски статистички концепти и 
дефиниции на статистичката служба на Обединети нации. Имајќи го предвид 
фактот дека основен извор на податоци за статистиката на надворешно-
трговската размена   во Република  Македонија е царинската декларација  
(ЕЦД), националната царинска легислатива којашто се базира на Царинскиот 
код на Унијата, исто така, претставува правна основа за статистиката на 
надворешно-трговската размена. 

 
3.3. 1 ХАРМОНИЗАЦИЈА  

 
Со цел континуирано хармонизирање со релевантните регулативи на ЕУ 

и регулативите на ОН во петгодишниот период кој следи, приоритетни се  
следниве активности: 
 Континуирано следење и евидентирање на промените во Законот за 

Царинската тарифа, т.е. Царинската тарифа за тековната година која е 
составен дел на овој Закон, се усогласува со преземените обврски кои 
произлегуваат од пристапувањето на РМ во Светската трговска 
организација и се менува во согласност со измените на Конвенцијата за 
хармонизиран систем на имиња и шифри и ознаки на стоките и измените 
на Комбинираната номенклатура на Европската унија.   

 Подобрување на квалитетот на статистичките податоци низ 
спроведување на споредбена анализа со земјите-учеснички во 
надворешно-трговската размена. 
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 Хармонизирање со важечките барања и упатства на ОН и Прирачникот на 
ММФ за билансот на плаќање. 

 Следење и усогласување со барањата на новиот софтвер на Царинската 
управа за електронско поднесување на царинските декларации за 
извозно/увозните царински постапки. 

 Следење на надворешно-трговската размена според економските 
карактеристики на деловните субјекти-учеснички во надворешно-
трговската размена, анализа на надворешно-трговската размена според 
видот на транспортот. 

 Дефинирање на насоките и начинот на организирање на системот на 
евиденција на надворешно-трговската размена помеѓу земјите-членки 
на Европската унија (ИНТРАСТАТ). 

 

4. ДЕЛОВНИ СТАТИСТИКИ 
 

Деловните  статистики   имаат за цел да ги следат економските  
активности во Република Македонија и како резултат на тоа ни даваат 
информации за целокупните стопански движења (на месечно, тримесечно и 
годишно/повеќегодишно  ниво). Статистичките информациите што се 
презентираат наоѓаат широк спектар на примена и претставуваат појдовна 
основа за различни економски анализи, не само кај националните институции, 
туку и кај деловните субјекти и индивидуалците. Зголемувањето на бројот на  
статистичките индикатори од областа на економијата и земјоделството се 
важен предуслов и за анализа на  странските вложувања во државата.  Се 
обезбедуваат  и квалитативни податоци што се користат за донесување на 
краткорочни деловни одлуки од страна на деловните субјекти, за оценка на 
нивната тековна состојба и за планирање на нивните идни активности.  

Статистичките податоци од областа на деловните  статистики се 
обезбедуваат преку голем број на статистички истражувања и тоа  во следниве 
области: 

 
 Структурно-деловни статистики 
 Краткорочни статистики 
 Енергетски статистики 
 Транспортни статистики 
 Статистики на туризам и угостителство 
 Земјоделски статистики, статистика на шумарство и риболов 
  

Основа за статистичките истражувања од областа на деловните и 
земјоделските статистики е Статистичкиот деловен регистар (СДР).   

Извештајни единици во доменот на деловните статистики се  деловните 
субјекти и домаќинствата. Во наредниот период ќе се испита можноста за 
користење  на повеќе податоци од административни извори за кои ќе се 
потврди дека се со добар квалитет и се употребливи за статистички цели.   Во 
процесот на  прибирање на податоците од извештајните единици се користи 
методот на целосен опфат   и по пат на  примерок. 
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4.1 ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ДЕЛОВНИТЕ СТАТИСТИКИ 
 

Во процесот на произведување на деловните статистики се применуваат 
меѓународните и европските стандарди при што прибирањето, обработката и 
дисеминацијата на податоците кај различните деловни истражувања се во 
согласност со регулативите на ЕУ. 

Основа за спроведување на деловните  статистики се економските 
класификации, коишто се усогласени со европските класификации со што се 
обезбедува споредливост на податоците на национално и на меѓународно 
ниво: Националната класификација на дејностите (НКД Рев.2), Класификацијата 
на дејности по производи (КПД 2008), Националната номенклатура на 
индустриски производи, 2008  (ННИП), Листата на енергенти и видови на 
енергија, Царинската номенклатура, Транспортната класификација  на стоки 
(НСТ/2008), Класификација на опасни стоки во патниот превоз (АДР), 
Класификацијата на земјите (ISO-3166), Номенклатурата на земјоделски 
производи, производи на шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со 
нив. 

Системот на деловните  статистики е во постојан процес на 
хармонизирање со меѓународните и европските статистички стандарди. Во 
наредниот петгодишен период,  во насока на развој на деловните  статистики, 
Државниот завод за статистика ќе ги следи националните потреби, но и развојот 
на  европската статистика во која се вградуваат сите промени во економските 
текови во едно општество. Државниот завод за статистика ќе посвети особено 
внимание  на производството на сè поголем број на индикатори за споредба и 
анализа на економските промени и случувањата,  за заштита на животната 
средина, како и зголемено користење на административни извори на податоци.   

Областите на кои ДЗС во идниот период ќе посвети особено внимание 
се:  
 Зголемување на бројот на индикатори во краткорочните статистики; 
 Воведување на нови статистички истражувања за следење на нови појави во 

економијата и земјоделството; 
 Унапредување на квалитетот на индикаторите преку редовно подготвување на 

извештаи за квалитет и метаподатоци; 
 Намалување на товарот на извештајните единици преку воведување на 

современи методи на прибирање на податоците;  
 Преземање на активности со цел обезбедување на податоци за пописите  во 

железничкиот, патниот сообракај, трговијата и угостителството; 
 Унапредување на земјоделската статистика како основа за донесување 

правилни одлуки за овој важен сектор во економијата. 
 

4.2 ДЕЛОВНИ СТАТИСТИКИ ПО ТЕМИ 
 
4.2.1 СТРУКТУРНО-ДЕЛОВНИ СТАТИСТИКИ  
 

Во областа на структурно-деловите статистики,  за деловните субјекти од 
нефинансискиот сектор, приоритет претставува целосна усогласеност со 
Регулативата за структурно-деловни статистики на ЕУ. Во таа насока, предизвик 
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претставува   продукцијата  на варијаблите од анексите I до IV од Регулативата 
на ЕК бр.250/2009.  Напорите се  насочени кон обезбедување на податоци за 
капиталната сметка и  разграничување на  прометот спред дејност. Во однос  на 
Анекс V Осигурување,  VI  Финансиски институции и VII Пензиски фондови,  
предвидени се  активности  за воспоставување на методологија,  како и 
детерминирање на изворите на податоците, во соработка со Секторот за 
национални сметки. 

Како интегрален дел на структурните деловни статистики, во 
петгодишниот период кој следи се предвидени активности од областа на  
статистиката на странските афилијации - ФАТС. Врз основа на  прирачникот  за 
ФАТС 2012 година, како и со примена на Регулативата на ЕК бр.716/2007 за 
структурата и дејностите на странските афилијации, ќе се  воспостави 
методологија за пресметка на основните варијабли кои ја отсликуваат 
севкупната активност на странските афилијации Приоритет е воспоставувањето 
на т.н. INWARD статистика, односно дефинирање на  целната популацијата  и 
продукција на податоци за дејноста на странските афилијации - резиденти во 
домашната економија (INWARD  FATS). 
 
4.2.2 КРАТКОРОЧНИ СТАТИСТИКИ 
 

Секторите кои се опфаќаат со краткорочните статистики се  индустрија, 
градежништво, трговија и услуги (освен финансиските). 

Секторот  индустрија се следи преку обезбедување на индикатори за  
индустриското производство, вкупниот промет, прометот на домашен пазар, 
прометот на странските пазари, вработените во индустријата, цените на 
производители и тоа на  домашен пазар и  на странски пазари. 

Секторот  градежништво се следи преку обезбедување на индикатори за  
вкупното производство во градежништвото, производството на високоградба, 
производството на нискоградба, новите нарачки, новите нарачки за 
високоградба, новите нарачки за нискоградба, вработените, ефективните 
работни часови, трошоците во градежништвото за нови објекти за 
индивидуално домување (вкупни трошоци, трошоци за материјали, трошоците 
за вработени), дозволи за градење по број на згради и дозволи за градење по 
метри квадратни корисна површина во стан. 

Прометот,  вработените  и ефективните работни часови се индикаторите 
кои го прикажуваат движењето во  секторот Трговија и промет и вработени во 
секторот Услуги (дел) . 

 Основен извор на податоци претставуваат деловните субјекти опфатени 
со Деловниот статистички регистар кој редовно се ажурира од административни 
и статистички извори.  

 Во процесот на хармонизација на краткорочните статистики,  ДЗС ќе 
посвети особено внимание на  следниве активности: 

 
 Унапредување на споредливоста на индикаторите на меѓународно ниво преку 

редовно имплементирање на промените во Регулативата за краткорочни 
статистики и промените во Класификацијата на дејности;  
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 Унапредување на квалитетот на индикаторите преку редовно подготвување на 
извештаи за квалитет и метаподатоци; 

 Намалување на товарот на извештајните единици преку воведување на 
современи методи на прибирање на податоците; 

 Редовно доставување на податоци за главните индикатори за следење на 
економската состојба во Европската унија (PEEIs); 

 Сезонско прилагодување на податоците;   
 Воведување на нови индикатори за услугите.  

  
4.3 ЕНЕРГЕТСКИ СТАТИСТИКИ 

 
 Во енергетските статистики се следат сите текови на енергентите во 

Република Македонија, производството и нивната трансформација во други 
енергенти, потрошувачката, увозот и извозот  од државата. Прибраните 
податоци  се анализираат, обработуваат  и публикуваат на годишно ниво во 
форма на енергетски биланси, во природни единици и во една заедничка 
енергетска единица, т.е. GJ или toe. 

Преку имплементацијата на барањата од регулативите во  статистичките  
истражувања  кои ги спроведува  и изработката на енергетските биланси,   
Државниот завод за статистика  е хармонизиран со тековните регулативи. 

Отстапување во однос на барањата во Регулативата постојат единствено 
во однос на доставувањата на месечните податоци до Евростат, коишто ДЗС 
планира да ги исполни почнувајќи од 2013 година. 

Во енергетските политики настануваат постојани промени од коишто 
произлегуваат и нови регулативи со кои се бараат дополнителни обработки на 
енергетските податоци, а тие промени ДЗС континуирано ги  следи. Во 
согласност со горенаведеното, се  врши обработка на податоци за промоција на 
обновливите извори (со која се дефинира начинот на пресметка на учеството на 
обновливата енергија во бруто-финалната потрошувачка на енергија) и цените 
на природниот гас и електричната енергија на крајните потрошувачи во 
индустријата.  

Во однос на постоечките податоци кои редовно ги прибираме,  а со цел 
подобрување на квалитетот на податоците, постои потреба за подобрување на 
квалитетот на податоците за потрошувачката на енергенти во домаќинствата 
бидејќи тој податок сега се добива претежно со процена, а во земјите-членки на 
ЕУ претежно по пат на анкета за потрошувачката  на енергенти во 
домаќинствата.    

 Во процесот на хармонизација на енергетските статистики,  ДЗС ќе 
посвети особено внимание на  следниве активности: 

 
 Следење на појавата на нови извори на обновлива енергија,  нивно 

вклучување во енергетските биланси со цел квалитетна изработка на 
индикаторот за учество на обновливите извори на енергија во бруто-
финалната потрошувачка на енергија. 

 Унапредување на квалитетот на индикаторите преку редовно 
подготвување на извештаи за квалитет и метаподатоци. 
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 Унапредување на квалитетот на месечните податоци и редовно 
доставување до Евростат.  

 Преземање на активности со цел подобрување на податоците за 
потрошувачката на енергија во домаќинствата. 

 
4.4 ТРАНСПОРТНИ СТАТИСТИКИ    

  
Во транспортните статистики се прибираат, обработуваат и публикуваат 

податоци за патничкиот и товарниот транспорт во патниот, железничкиот, 
градскиот и воздухопловниот превоз. 

Сите податоци кои се прибираат за потребите на транспортните 
статистики се обезбедуваат преку редовни месечни и годишни статистички 
истражувања во кои се имплементирани барањата од европските регулативи за 
транспорт. 

Во процесот на хармонизација на транспортните статистики,  ДЗС ќе 
посвети особено внимание на  следниве активности: 
 
 Унапредување на квалитетот на индикаторите за патнички транспорт 

преку истражување за патничка мобилност. 
 Унапредување на квалитетот на годишните податоци и редовно 

доставување до Евростат.  
 Преземање на активности со цел обезбедување на податоци за пописите 

за Е- патниот и Е- железничкиот сообраќај. 
 

4.5 СТАТИСТИКА НА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 
 

Областа туризам во Република Македонија се следи со месечно 
статистичко истражување, како и со петгодишни анкети за патувањето на 
домашното население и со анкети за странските туристи во сместувачките 
објекти и за странските посетители на граничните премини. Со нив се 
обезбедуваат месечни и годишни податоци за туристи и ноќевања по видови и 
категории на сместувачки објекти, земја на припадност на туристите, видови 
места на престој, за капацитетите и слично. Исто така, се обезбедуваат и 
податоци за социоекономската структура на домашните и на странските 
туристи, начинот и целта на патувањето - престојот, како и податоци за 
големината и структурата на трошоците и други податоци поврзани со 
патувањето-престојот.  

Со развојот на  туризмот во Република Македонија се зголемува  и 
потребата за сè поголем број на статистички податоци  со висок квалитет од 
оваа  економска област. 

Областа угостителство се следи со тримесечно, годишно, тригодишно и 
петгодишо статистичко истражување. Со овие истражувања се обезбедуваат 
податоци за големината на прометот и за неговата структурата според видот на 
услугите и одделните производи, тримесечно и годишно, како и податоци за 
потрошувачката на суровини за приготвување храна во угостителството - 
инпутот, за техничката опременост и за вработените во угостителството според 
занимањето и образованието, а исто така, и податоци за големината на 
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сместувачките капацитети, за техничките и други карактеристики со кои се 
изразува нивото на комфор и содржината на туристичката понуда. 

 Во процесот на хармонизација на статистиката на туризмот и 
угостителството, ДЗС ќе посвети особено внимание на  следниве активности: 

 
 Унапредување на квалитетот на индикаторите преку редовно 

подготвување на извештаи за квалитет и метаподатоци. 
 За воведување на сателитски сметки во туризмот ДЗС ќе преземе 

активности за испитување на моделот на пресметка на податоците  и за 
потребата од нови статистички истражувања. 

 
4.6 СТАТИСТИЧКИ ДЕЛОВЕН РЕГИСТАР  

 
Статистичкиот деловен регистар (СДР) што го води ДЗС е сеопфатна база 

на податоци којашто содржи податоци за правни единици (деловни субјекти) и 
статистички единици.  СДР претставува систем кој ги претвора податоците 
прибрани за административни цели, во податоци соодветни за статистичка 
употреба. 

 Статистичкиот деловен регистар е значаен сегмент во системот на 
статистичките истражувања, односно претставува еден од основните 
инструменти за поддршка на истражувањата во статистичкиот систем. Според 
тоа, една од главните употреби на СДР е да обезбеди заедничка примерочна 
рамка за подготвување на примерок за истражувањата кај кои извештајна 
единица се деловните субјекти.  Употребата на СДР како заедничка рамка за 
примерок е основен предуслов за обезбедување на конзистентност на 
резултатите помеѓу разни истражувања на деловни субјекти што ги спроведува 
ДЗС.  

Покрај оваа негова основна употреба како рамка за примерок, СДР, исто 
така, се користи и за идентификација и конструирање на статистички единици, 
како и извор на информации за статистички анализи на популацијата на 
деловни субјекти и нивната демографија, како за бројот на субјектите и нивните 
карактеристики, така и за промените на нивниот број од година во година. 
Затоа, една од основните цели на СДР е да се опфатат што е можно повеќе од 
националните економски активности и статистички единици, да овозможи 
намалување на оптоварувањето на деловните субјекти, да се подобри 
ефикасноста на националниот статистички систем.   

Единиците кои се водат во Статистичкиот деловен регистар содржат:  
 
 идентификациски карактеристики   
 демографски карактеристики  
 економски карактеристики  

 
Податоците се ажурираат  на месечно и на годишно ниво. Квалитетот на 

изворите за ажурирање (административни извори и статистички истражувања)  
директно влијае на квалитетот на податоците во СДР.  

Во идниот период активностите ќе бидат насочени кон унапредување на  
Статистичкиот  деловен регистар во кој би биле додадени сите релевантни 
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податоци за деловниот субјект и кој би бил хармонизиран со релевантните 
регулативи на ЕУ.  

Статистичкиот деловен регистер е извор на податоци за воспоставување 
на сателитски регистри , како што е, на пример, Регистерот на групи на 
претпријатија со помош на кој се следат процесите на глобализација. 

Државниот завод за статистика тековно ги следи сите активности во 
Евростат во врска со ревизиите на класификациите и нивната имплементација 
во националното законодавство. 
 

4.7 ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВО И 
РИБОЛОВ 
   

Земјоделството е еден од најзначајните сектори во економијата на 
Република Македонија. Важноста на земјоделството произлегува не само од 
традиционалната улога за осигурување на прехранбените потреби на 
населението и економската вредност на земјоделските производи, туку и од 
улогата на земјоделството за руралниот развој, еколошката рамнотежа и 
одржувањето на традиционалните вредности. Оттука произлегува важноста на 
земјоделските статистики, како и од фактот што земјоделските статистики се 
едни од приоритетните статистики при пристапувањето на Република 
Македонија во Европската унија. Значењето на земјоделските статистики се 
гледа и од големиот број на  регулативи во Евростат со кои се врши 
хармонизација и споредливост  на статистиките во областа на земјоделството. 
Обезбедувањето на квалитетни, доверливи и меѓународно хармонизирани 
податоци е неопходно за потребите на аграрната политика и за планирањето и 
спроведувањето на политика на одржлив развој на регионално и на 
национално ниво.  

Земјоделските статистики, статистиката на шумарството и риболовот 
обезбедуваат основни податоци кои се неопходни за планирање и следење на 
ефектите од политиките кои државата ги спроведува во овој сектор. Покрај тоа,  
основните податоци за  земјоделството , шумарството и риболовот станаа многу 
важни за  следење на ефектите кои ги предизвикуваат овие области врз 
животната средина.  

Земјоделските статистики, статистиката на шумарството и риболовот  
опфаќаат различни подрачја: растително производство, добиточно 
производство, следење на структурата на земјоделските стопанства, 
агромонетарни статистики, шумарство, лов и риболов, механизација и работна 
сила, откуп на земјоделски производи, следење на цените на земјоделските 
производи. Врз основа на податоците од Пописот на земјоделството, 2007 
година, Државниот завод за статистика воспостави Статистички регистар на 
земјоделски стопанства кој континуирано се ажурира и квалитативно се 
подобрува, и претставува основа за истражувањата од областа на 
земјоделските статистики кои се спроведуваат врз база на примерок. 

Податоците за растителното производство на земјоделските 
претпријатија и земјоделските задруги се прибираат со редовни статистички 
истражувања со целосен опфат. Податоците во извештаите се базираат на 
книговодствена и друга евиденција. За индивидуалните земјоделски стопанства 
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податоците се прибираат по пат на процена која ја вршат проценители. Се 
обезбедуваат податоци за засеани и ожнеани површини, годишно 
производство и просечен принос, очекувано и остварено производство од рани 
и доцни посеви и овошје, податоци за производство на зеленчук и цвеќе во 
заштитен простор итн. 

Податоците за бројот на добитокот, живината, пчелните семејства и 
добиточното производство се добиени со Годишниот извештај за сточарство од 
земјоделските претпријатија и земјоделските задруги, а за индивидуалните 
земјоделски стопанства со Анкетата за бројот на добитокот. 

Структурата на земјоделските стопанства се согледува преку структурно 
истражување на земјоделските стопанства со целосен опфат (Попис на 
земјоделството) кое се спроведува на секои 10 години, и структурно 
истражување на база на примерок кое се спроведува на три години. Исто така, 
со ова истражување се прибираат податоци за сите категории на земјоделски 
површини и добиток, заштита на растенијата и наводнувана површина, работна 
сила, механизација и опрема, објекти на стопанството, дополнителни 
активности на стопанството итн. 

Економските сметки во земјоделството служат како основа за следење, 
анализа, предвидување и донесување на политички мерки за унапредување на 
производниот процес и за создавање на примарниот доход од земјоделската 
економска дејност. Со ова истражување се добиваат податоци за вредноста на 
земјоделското производство, меѓуфазната потрошувачка и додадената 
вредност во земјоделството, податоци за работната сила и доходот од 
производните фактори во земјоделството.  

Извори за цените на инпутот и на аутпутот се месечните извештаи кои се 
прибираат од деловните субјекти од областа на трговијата на големо, 
земјоделските претпријатија и задруги кои продаваат средства за тековна 
потрошувачка во земјоделството и производи од земјоделското производство 
надвор од Секторот. 

Податоците за шумарство се прибираат со едно тримесечно и повеќе 
годишни извештаи врз основа на сметководствена и друга евиденција. За 
државните и приватните шуми извештаите се добиени од подружниците на 
Јавното претпријатие “Македонски шуми” и од националните паркови. 

Податоците за отстрелан дивеч се прибираат од ловечките друштва, 
шумарските подружници на Јавното претпријатие “Македонски шуми” кои се 
занимаваат со ловство, националните паркови и органите на управата што 
имаат сопствени ловишта, а податоците се засновани на процена. Исто така, 
Државниот завод за статистика го следи производството и уловот на риба. 

Преку откупот и продажбата на земјоделски производи се следи 
динамиката на откупот и продажбата по месеци. Се опфаќаат деловните 
субјекти од областа на земјоделството кои вршат откуп на производи и 
реализација на сопственото производство. 

Во процесот на хармонизација на земјоделските статистики, статистиката 
на шумарството и риболовот   ДЗС ќе посвети особено внимание на  следниве 
активности: 
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 Унапредување на споредливоста на индикаторите на меѓународно ниво 
преку редовно имплементирање на промените во регулативите и 
промените во Класификацијата на дејности и Номенклатурата на 
земјоделски производи, производи на шумарството, ловот и риболовот и 
услуги поврзани со нив. 

 Унапредување на квалитетот на индикаторите преку редовно 
подготвување на извештаи за квалитет и метаподатоци. 

 Воведување на современи методи на прибирање на податоци за 
растително производство.  

 Спроведување на структурно истражување за земјоделските стопанства, 
подготовка на типологија на земјоделските стопанства како основа за 
изработка на селекционен план за прибирање на сметководствени 
податоци за земјоделството.  

 Обезбедување на податоци за пресметка на биланси за растителното и 
добиточното производство. 

 Воведување на статистика на органското производство. 
 Воведување на нови индикатори во шумарството. 
 Воведување на нови индикатори кои ќе ги следат промените во одделот 

Рибарство во Република Македонија.  
 Пресметка и публикување на регионални сметки во земјоделството  и 

пресметка на капиталната сметка од сетот за економски сметки во 
земјоделството. 

 Воспоставување на процедури за ажурирање на Статистичкиот регистар 
на земјоделските стопанства со податоци од административни извори и 
подобрување на процедурите за ажурирање на Регистарот со податоци 
од статистички извори. 

 
5. ПОВЕЌЕДОМЕНСКИ СТАТИСТИКИ 

 
5.1 ИНДИКАТОРИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ  

 
Индикаторите за одржлив развој се воспоставени со цел да се следи  

реализацијата на стратегијата за одржлив развој, како во глобални, така и во 
национални рамки. Државниот завод за статистика, врз основа на Стратегијата 
за одржлив развој на ЕУ и   Националната стратегија за одржлив развој кои, 
истовремено, се во тесна врска со Милениумските развојни цели, воспостави 
сет на расположливи индикатори  од повеќестран карактер кои ја одразуваат 
економската, социјалната, еколошката и, во извесна мера, институционалната 
димензија на одржливиот развој.  

Во следниот период, напорите на ДЗС ќе бидат насочени кон 
збогатување на постоечкиот сет на индикатори и нивна регионализација, 
особено со оние кои ќе ги отсликуваат националните приоритети на 
одржливиот развој.  
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5.2 СТАТИСТИКА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

 
Статистиките на животната средина се многу важен извор на податоци за 

следење на националните програми за животна средина , за доставување на 
информации за животната средина на начин утврден во европското 
законодавство и во други прописи на Европската заедница, податоци за  
следење на индикаторите за одржлив развој и Лисабонската стратегија.  

 Статистиките на животната средина ги покриваат подрачјата на отпад, 
вода  и трошоците во животната средина. 

Еден од клучните индикатори релевантни за следење на состојбата на 
животната средина припаѓа на темата отпад. Основната рамка за управување со 
отпадот е воспоставена со Законот за управување со отпад („Сл. весник на РМ“ 
68/04 и измените 71/04, 107/07, 102/08, 134/08), и Листата на видови отпад 
(„Сл. весник на РМ“ 100/05), пропишани од Министерството за животна средина 
и просторно планирање.  

Предмет на истражувањата преку кои се обезбедуваат податоци за овој 
индикатор е количеството на комунален отпад и количеството на отпад според 
секторите на економска активност.  

Извештајни единици од кои се обезбедуваат податоци за комуналниот 
отпад (отпад од домаќинства и комерцијален отпад) се комуналните 
претпријатија (јавни и приватни) кои управуваат со отпадот на територијата на 
општините. Главни белези опфатени со прибирањето на податоците се 
количеството на собран и создаден отпад во текот на извештајната година, и 
начинот на постапување со отпадот.  

Извештајни единици од кои се обезбедуваат податоци за отпадот  
според секторите на економска активност се деловните субјекти/единиците во 
состав кои според НКД Рев.2 се регистрирани во дејностите Преработувачка 
индустрија, Рударство и вадење на камен и Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и климатизација. Белезите кои се опфатени со прибирање 
на податоците се количество на создаден, складиран, примен, предаден и 
преработен отпад, како и количеството на опасен и неопасен отпад.  

Водата е еден од клучните фактори за живот и како таква мора да се 
следат состојбите околу достапните количини за нејзино искористување, 
нејзиниот квалитет, како и нејзината заштита од загадување.  Во ДЗС се 
прибираат податоци за снабдување , користење , испуштање и пречистување на 
отпадните води од индустријата и рударството , се прибираат податоци за 
заштита од поплави и уредување на реките, одводнување на земјиштето, како и 
податоци за количини на искористена  вода за наводнување во земјоделството, 
наводнувана површина и остварени приноси од наводнуваните површини.  

Исто така, од јавните претпријатија се прибираат податоци за јавниот 
водовод со сите белези (извор на водата, исцрпени количини, дистрибуција до 
одредени потрошувачи, загуби на вода, водоводна мрежа  и постројки за 
подготовка на водата за употреба и нејзино  пречистување после употребата. Во 
делот за прибирање на отпадните води преку јавните претпријатија се 
спроведува годишно истражување  за јавна канализација со белези за 
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создадените количини по сектори, нивно пречистување и испуштање според 
реципиентот.  

Во процесот на хармонизација на статистиката на животна средина,   ДЗС 
ќе посвети особено внимание на  следниве активности: 

 
• Унапредување на споредливоста на индикаторите на меѓународно ниво 

преку редовно имплементирање на промените во регулативите  за животна 
средина.  

• Унапредување на квалитетот на индикаторите  за животна средина преку 
редовно подготвување на извештаи за квалитет и метаподатоци. 

• Намалување на товарот на извештајните единици преку користење на 
расположливи податоци од административни извори.  

• Произведување на податоци  за трошоците за животната средина како 
индикатор кој ќе ја следи состојбата на одвојување на средства  и 
инвестиции за заштита на животната средина  во Република Македонија. 

• Воведување на нови индикатори за статистиката на отпад. 
• Воведување и развивање на нови индикатори за агроживотната средина. 
• Воведување на нови податоци за подготовка на индикатори за одржлив 

развој.  
 

5.3 ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  
    

Развојот и навлегувањето на информатичко-комуникациските 
технологии во сите пори на општеството има големо влијание врз економските 
и социјалните промени во него. Глобалните комуникации, електронската 
трговија и интернетот му носат многу придобивки, уште поголем развој, 
економска експанзија и демократија на развиениот свет. 

Мерењето на степенот на развојот на информатичкото општество со 
следење на одредени клучни показатели е процес на постојано ревидирање и 
унапредување. И во Република Македонија се наметна потребата за мерење и 
следење на некои показатели, како што се: опременоста со информатичко-
комуникациски технологии (на пр., компјутер, пристап и тип на интернетска 
поврзаност), степенот, намената на нивното користење, информатичката 
писменост, бенефициите и пречките при користењето на ИКТ кај различни 
категории претпријатија, домаќинства, поединци и во јавниот сектор. Во 
Државниот завод за статистика редовно се следат промените кои настануваат 
со развојот на информатичко-комуникациските технологии преку статистичките 
истражувања за употребата на информатичко-комуникациски технологии во 
деловните субјекти и во домаќинствата. 

Во процесот на хармонизација на статистиката за употребата на 
информатичко-комуникациски технологии,  ДЗС ќе посвети особено внимание 
на  следниве активности: 

 
 Редовно следење на промените кои настануваат во информатичко-

комуникациските технологии и на промените во регулативите за 
информатичко општество, со што се овозможува меѓународна 
споредливост на индикаторите од оваа област. 
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 Унапредување на квалитетот на индикаторите  за информатичко-
комуникациските технологии  преку редовно подготвување на извештаи 
за квалитет и метаподатоци. 

 Намалување на товарот на извештајните единици преку користење на 
расположливи податоци од административни извори од областа на 
телекомуникацискиот сообраќај (кои се обезбедуваа од операторите на 
фиксната телефонска мрежа, мобилната мрежа и провајдерите на 
интернет). 
 
5.4 НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ, ТЕХНОЛОГИЈА И 

ИНОВАЦИИ  
 

Науката, технологијата и иновациите, често се сметаат како важни 
двигатели на економскиот развој и раст, кои создаваат конкурентна и 
динамична економија базирана на знаење, способна за одржлив економски 
раст со отворање на повеќе и подобри работни места и овозможување на 
поголемо социјално вклучување на сите категории на население.  

Статистиките од областа на научно-истражувачката дејност, 
технологијата и иновациите продуцираат податоци за потребите на креаторите 
на економските и социјалните политики, како и за научната заедница. 
Податоците кои се продуцираат се однесуваат на  видот на истражувачката 
организација, научната област, научните работници, истражувачките трудови и 
проекти и нивните финансиски ефекти. Во областа на иновациите, податоците 
кои овие статистики ќе ги обезбедат ќе се однесуваат на иновациските 
производи и претпријатијата во кои се создаваат, иновациските процеси и 
активности, трошоците и ефектите од иновациските дејности.  

Особено значајно за статистиките од областа на научно-истражувачката 
дејност е обезбедувањето на т.н. GBAORD податоци. Овие податоци се 
однесуваат на средствата, односно трошоците, кои се одвојуваат од државниот 
буџет наменети за истражување и развој, како и податоци за нивната структура. 
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6. ОСТАНАТИ НОСИТЕЛИ НА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ВО 
НАЦИОНАЛНИОТ СТАТИСТИЧКИ СИСТЕМ 
 

6.1 НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

6.1.1 МОНЕТАРНА И ФИНАНСИСКА СТАТИСТИКА, ИСТРАЖУВАЊА ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА И ЗА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ 
ИНДИКАТОРИ 
 

ВОВЕД 
 
Истражувањата од областа на монетарната и финансиската статистика се 

однесуваат на три теми: 
- Истражувања од областа на монетарната статистика; 
- Истражувања од областа на финансиската статистика и 
- Истражувања за потребите на монетарната политика и за други 

финансиски индикатори .  
Истражувањата од монетарната статистика се однесуваат на прибирање, 

пресметување и објавување на податоци за состојбата на средствата и 
обврските на Финансискиот сектор, класифицирани по финансиски 
инструменти, институционални сектори и валути, на меѓународно 
стандардизиран начин. Оваа статистика вклучува изработка на биланси и 
консолидирани прегледи на одделните финансиски сектори и збирно за целиот 
Финансиски сектор. 

Во оваа област се спроведуваат одделни истражувања и за 
пресметување на паричната маса и нејзините компоненти, депозитите на 
недржавниот сектор кај останатите депозитни институции и кредитите на 
недржавниот сектор дадени на останати депозитни институции, истражувања за 
каматните стапки на вкупно примените денарски и девизни депозити и 
одобрени кредити на банките, како и за каматни стапки на денарски и девизни 
новопримени депозити и новоодобрени кредити на банките. 

Истражувањата од областа на финансиската статистика се однесуваат на 
изготвување на базична сметка на парични текови помеѓу секторите во 
економијата, а делот други истражувања ги опфаќа анкетите за инфлациски 
очекувања и кредитна активност, статистиката за платните системи и 
пресметката на  индикаторите за финансиската стабилност на банкарскиот 
систем. 

Народната банка на Република Македонија, со цел хармонизација со 
меѓународните статистички стандарди и продукција на меѓународно 
споредливи податоци, во следниот петгодишен период ќе ги реализира 
активностите за натамошно усогласување со прирачниците од областа на 
монетарната и финансиската статистика, како и со Европскиот систем на сметки.  
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ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЕВРОПСКИТЕ И МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАТИСТИЧКИ 
СТАНДАРДИ 
 

Изготвувањето и прикажувањето на податоците од областа на 
монетарната и финансиската статистика, како и другите макроекономски 
статистики, се базира на имплементацијата и хармонизацијата со 
меѓународните препораки и стандарди, од кои позначајни се:  

- Прирачникот за монетарна и финансиска статистика изготвен од страна 
на Меѓународниот монетарен фонд (Monetary and Financial Statistics Manual, 
IMF, 2000);  

- Упатството за изготвување на монетарната и финансиската статистика 
изготвено од страна на Меѓународниот монетарен фонд (Monetary and Financial 
Statistics Compilation Guide, IMF, 2008);  

- Системот на национални сметки изготвен од страна на ООН (System of 
National Accounts - SNA 93); 

- Европскиот систем на сметки 1995, изготвен од страна на Евростат 
(European System of Accounts 1995);  

- Регулативата ЕK брoj 25/2009 на Европската централна банка 
(ЕЦБ/2008/32), (Regulation (EC) No 25/2009 of the ECB (December 2008) concerning 
the balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2008/32);  

- Регулативата EК број 63/2002 на Европската централна банка 
(ECB/2001/18), (Regulation (EC) No 63/2002 of the ECB of 20 December 2001 
concerning statistics on interest rates applied by monetary financial institutions to 
deposits and loans vis-à-vis households and non-financial 
corporations (ECB/2001/18)); 

- Прирачникот за изворите и методите за составување на финансиски 
сметки според ESA 95, изданија 2002 и 2009 (Manual on sources and methods for 
the compilation of ESA95 Financial Accounts, 2002 and 2009); 

- Анкетата на Европската централна банка за идните инфлациски 
очекувања; 

- Анкетата на Европската централна банка за кредитната активност на 
банките; 

- Публикацијата на ЕЦБ  „Payments statistics“ 
- Водичот за индикаторите за финансиска стабилност (Compilation Guide 

on Financial Soundness Indicators, IMF). 

ИСТРАЖУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА МОНЕТАРНАТА СТАТИСТИКА 

Националната законска регулатива, во која се дефинира содржината на 
податоците коишто се прибираат за потребите на монетарната статистика, е во 
согласност со Законот за НБРМ („Службен весник на РМ“ бр. 158/2010) и 
Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10). 

Извештајни единици сe институционалните единици од Финансискиот 
сектор (централната банка, останатите депозитни институции и останатите 
финансиски институции).  

Извори на податоците за монетарната статистика се: податоците за 
сметководствената состојба на средствата и обврските на депозитните 
институции (КНБИФО), податоците за состојбата и прометот на средствата и 
обврските на останатите финансиски институции (Образец ОФИ-1) и  извештајот 
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за пондерирани каматни стапки на банките за примени депозити и дадени 
кредити (Образец КС 1).  

Податоците за монетарната статистика се објавуваат со утврдена 
периодика и рокови дадени во календарот на објавување на податоците 
(расположлив на интернет-страницата на НБРМ -                                  
http://www.nbrm.mk/?ItemID=6A1F334190BBF04FB028CA4EF30CDD7E).   

Методологијата, исто така, е објавена на интернет-страницата на 
Народната банка. 

Ревизијата на објавените податоци се врши во случај на добивање нови, 
коригирани информации и податоци од извештајните единици или 
методолошки измени во процедурата на изготвување на извештаите. 

Во согласност со меѓународните препораки, ревидираните податоци се 
означуваат со фуснота со која се дава соодветно објаснување за извршените 
измени. Ревизија на податоците во историска временска серија се врши 
почнувајќи од моментот на појавување на настанот што довел до измена на 
податоците.  

Доколку настане измена во прикажувањето на податоците (објавување 
нов показател - сектор, инструмент и друго), историската временска серија се 
ревидира почнувајќи од моментот на воведување на новиот показател, доколку 
за тоа постојат соодветни услови. 

ИСТРАЖУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИСКАТА СТАТИСТИКА 

Законска основа за изготвување на базичната сметка на паричните 
текови помеѓу секторите во економијата претставува Законот за НБРМ 
(„Службен весник на РМ“ бр. 158/2010). 

Истражувањето за изготвување на базична сметка на парични текови 
помеѓу секторите во економијата, претставува модифицирана форма на 
матрица на паричните текови која презентира редуциран број на сектори и 
категории на финансиски средства. Секторите, избрани за ова ниво, се оние кои 
се најзначајни за финансиската анализа и за кои постојат расположливи 
податоци. Се пресметува нето-позајмувањето/нето-задолжувањето на 
агрегираните сектори и на вкупната економија и се прикажува финансирањето 
на недостигот, односно алоцирањето на  вишокот на финансиски средства и 
обврски. 

Извештајни единици се ДЗС, МФ и НБРМ, а како основни извори на 
податоците се: извештаите од монетарната и платно-билансната статистика од 
НБРМ, извештаите за буџетот на централната влада од Министерството за 
финансии и податоците за макроекономските агрегати од националните сметки 
од Државниот завод за статистика. За одделни тримесечни макроекономски 
агрегати коишто не се продуцираат од страна на  надлежните институции, се 
прават сопствени оценки и пресметки во Дирекцијата за статистика при НБРМ. 

Податоците за базична сметка на паричните текови помеѓу секторите во 
економијата ќе се објавуваат на тримесечна основа, во милиони денари, на 
интернет-страницата на НБРМ (http:// www.nbrm.mk), во согласност со 
календарот на објавување на податоците.  
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Ревизијата на објавените податоци ќе се врши во случај на добивање 
нови, коригирани информации и податоци, или при методолошки измени во 
процедурата на изготвување на матрицата. 

Базичната сметка на паричните текови помеѓу секторите во економијата 
претставува почетно ниво во развојот на финансиската сметка која ќе се 
изготвува во НБРМ. 

ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА И ЗА ДРУГИ 
ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ 

Анкетата за инфлациски очекувања обезбедува квалитативна и 
квантитативна информација за идната стапка на инфлација, како важен 
параметар во процесот на монетарно одлучување.  

 Со Анкетата се опфатени три групи испитаници (претпријатија, 
банки, економски аналитичари), а нивниот избор е направен со примена на 
статистички критериуми за репрезентативност на примерокот. Учесниците во 
Анкетата партиципираат на доброволна основа.   

Податокот се објавува во Тримесечните извештаи на НБРМ, коишто се 
публикуваат во електронска форма на официјалната интернет-страница на 
НБРМ  http://www.nbrm.mk. 

Анкетата за кредитна активност обезбедува информации за некаматните 
услови за кредитирање (коишто вообичаено не се расположливи). Анкетата има 
за цел да даде процена на различните фактори што делуваат врз побарувачката 
на кредити, со цел подобро разбирање на идните економски текови. 

Анкетата е на доброволна основа и во неа учествуваат сите банки.  
Анализата на резултатите од Анкетата се објавува на интернет-

страницата на Народната банка на Република Македонија http://www.nbrm.mk. 
За потребите на статистиката на платните системи се прибираат и 

обработуваат месечни податоци за бројот на сметките, употребата на платните 
инструменти и платежните картички и уредите врз основа на кои тие се 
користат. Преку овие извештаи се овозможува увид во една важна компонента 
на финансискиот систем на Република Македонија - платниот систем. 

Извештајни единици се банките и правните лица коишто вршат 
активности во платниот промет во земјата.  

Извештаите од статистиката на платните системи се објавуваат редовно, 
месечно, на интернет-страницата на НБРМ (http://www.nbrm.mk) во делот за 
платните системи. 

Индикаторите за финансиската стабилност, како посебно истражување, 
се пресметуваат врз база на податоците од извештаите од банките за 
книговодствената состојба на средствата и обврските, билансот на успех, 
извештаите за банките генерирани од  интерните апликации на Народната 
банка на Република Македонија.  

Индикаторите за финансиската стабилност се објавуваат на интернет-
страницата на Народната банка на Република Македонија  http://www.nbrm.mk. 
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6.1.2 ЕКСТЕРНИ СТАТИСТИКИ 

ВОВЕД 

Екстерните статистики претставуваат сублимат од повеќе одделни 
статистички истражувања за прибирање, обработка и дисеминација на 
податоци за економските трансакции со нерезиденти и тоа: платен биланс, 
странски директни инвестиции, меѓународна инвестициска позиција, 
официјални девизни резерви, бруто-надворешен долг и бруто-надворешни 
побарувања.  

Народната банка на Република Македонија, со цел хармонизација со 
меѓународните статистички стандарди и продукција на меѓународно 
споредливи податоци, во следниот петгодишен период ќе ги реализира 
активностите за примена на новите прирачници од областа на платниот биланс 
и странските директни инвестиции, како и надворешниот долг. 

ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЕВРОПСКИТЕ И МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ 

Хармонизацијата на статистичките извештаи од екстерните статистики се 
реализира преку примената на меѓународните упатства и нивно 
инкорпорирање во националната статистика.  

Меѓународните упатства кои се применуваат при прибирањето и 
обработката на податоците се:  

- Прирачникот за платен биланс - Balance of Payments Manual (BPM 5), 
1993, IMF;  

-  од 2014 година се планира да се имплементира Прирачникот за МИП и 
платен биланс (International Investment Position and Balance of Payments Manual 
(BPM 6));  

- Прирачникот на ММФ за меѓународни резерви и девизна ликвидност 
(International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Template, 
IMF 2001); 

- Прирачникот за статистика на надворешниот долг (External Debt 
Statistics: Guide for Compilers and Users, IMF, 2003);  

-Насоки на ОЕЦД за дефинициите за странските директни инвестиции, 3-
то издание, BD3 (OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 3rd 
edition BD3) (од 2014 година се планира да се имплементира (BD4);  

- Меѓународна инвестициска позиција: Водич за извори на податоци, 
ММФ 2002; Тримесечна меѓународна инвестициска позиција: Техники за 
составување и извори на податоци, ММФ 2002 (International Investment position: 
A Guide to Data Sources 2002; Quarterly International Investment position: Data 
Sources and Compilation Techniques,2002 IMF). 

 
Класификации кои се применуваат при прибирањето и обработката на 

податоците за овие истражувања се: 
- НКД - Национална класификација на дејности - компатибилна со NACE 

Rev. 2; 
- Национална класификација на сектори - компатибилна со ESA 95; 
- Меѓународен стандард за класификација на земји и валути - ISO country 

and currency codes. 
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Националната законска регулатива, во која се дефинира содржината на 
податоците коишто се прибираат за потребите на екстерната статистика, е во 
согласност со Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 158/2010) и Законот за девизно работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 
54/2002, 51/2003, 81/2008, 24/2011 и 135/2011). 

Извештајни единици се правни и физички лица коишто имаат економски 
трансакции со нерезиденти и кои во зависност од видот на трансакциите со 
нерезидентите известуваат за своите побарувања и обврски кон нерезиденти по 
основ на должнички инструменти, капитални вложувања во и од странство, 
побарувања и/или обврски кон нерезиденти по основ на останати финансиски 
инструменти и сл. Известувањето е непосредно (директно од извештајните 
единици) и посредно (преку други институции кои располагаат со информации 
за одреден вид на трансакции со нерезиденти).  

Основни извори на податоци за потребите на екстерните статистики се: 
единствениот царински документ (ЕЦД) за надворешно-трговската размена на 
Република Македонија; системот за известување за платниот промет на банките 
со странство (ППС); системот за известување за надворешниот долг (НД) и 
надворешните побарувања (НП); тримесечниот  прашалник за известување за 
договорен откуп на обврски и побарувања помеѓу резиденти и нерезиденти 
(ПОЗ); банкарските извештаи за состојбата на средствата и обврските (КНБИФО); 
месечните извештаи за промените и состојбите на сметките во странство на 
резидентите кои не се овластени банки и состојбата и прометот на евидентните 
сметки (месечни извештаи-МИ); извештаите на НБРМ за состојбата и 
структурата на официјалните девизни резерви на Република Македонија; 
годишните прашалници за состојбата и прометот на капитално поврзаните 
субјекти; тримесечните извештаи за побарувања и обврски врз основа на 
комерцијално работење на резидентите со странство (КИПО), тримесечното 
известување за поседуваните хартии од вредност тргувани на странски пазари 
од резиденти овластени за учество на странски пазари на капитал; податоци од 
Централниот депозитар на хартии од вредност и од Македонската берза на 
хартии од вредност за утврдување на пазарната цена на хартиите од вредност.  

Податоците за екстерните статистики се објавуваат со утврдена 
периодика и рокови дадени во календарот на објавување на податоците 
(расположлив на интернет-страницата на НБРМ - 

http://www.nbrm.mk/?ItemID=6A1F334190BBF04FB028CA4EF30CDD7E). 
Методологиите за екстерните статистики, исто така, се објавени на интернет-
страницата на НБРМ. 

Податоците се ревидираат на редовна годишна основа, во рок од т+270 
дена по истекот на извештајната година.  

Исто така, ревизија на објавените податоци може да се врши и во случаи 
на:  

- добивање нови, коригирани информации и податоци од извештајните 
единици; или 

- промени кај изворите на податоци или методологијата за составување 
на одделно статистичко истражување. 
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Во согласност со меѓународните препораки, ревидираните податоци се 
означуваат со фуснота со која се дава соодветно објаснување за извршените 
измени. 

Индикаторот на реалниот ефективен девизен курс се објавува на 
интернет-страницата на НБРМ (http://www.nbrm.mk). 

 
6.2 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 
Статистичкото истражување за остварување на приходите и извршување 

на расходите го спроведува Министерството за финансии со цел известување на 
Владата на РМ и меѓународните финансиски институции за состојбата на 
остварениот дефицит/суфицит на Буџетот на РМ. Податоците за приходите и 
расходите се прибираат од трезорскиот систем преку кој се процесира 
целокупниот платен промет на сите корисници и единки корисници на Буџетот 
на РМ. Рокот за објавување на податоците од истражувањето е најдоцна 30 
дена по истекот на тековниот месец за претходниот месец. 

На годишно ниво се спроведува и статистичко истражување за 
остварување на приходите и извршување на расходите на Општиот буџет на РМ 
(Буџет на РМ и буџетите на ЕЛС) и тоа се објавува најдоцна 180 дена по истекот 
на тековната година за претходната година. 

Статистичкото истражување на долгот на централната влада 
(консолидиран) го спроведува Министерството за финансии со цел известување 
на Владата на РМ и меѓународните финансиски институции за состојбата на 
долгот на централната влада (консолидиран). Податоците за состојбата на 
долгот на централната влада (консолидиран) се обезбедуваат од НБРМ во делот 
за надворешниот долг и од базата на Министерството за финансии во делот за 
внатрешниот долг. Рокот за објавување на истражувањето е 30 дена по истекот 
на тековниот месец за претходниот месец. 

 
ХАРМОНИЗАЦИЈА СО  ЕВРОПСКИТЕ И МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАТИСТИЧКИ 
СТАНДАРДИ 
 

Меѓународниот статистички стандард со кој се хармонизираат 
националните стандарди од оваа област е : 

- GFS (Government finance statistics) 1986 Manual.  

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ И ДИСЕМИНАЦИЈА 

Во оваа област се продуцираат нумерички податоци и индикатори за 
остварените приходи и расходи на Буџетот на РМ кои служат за следење и 
анализа на извршувањето на Буџетот на РМ, како и за состојбата на долгот на 
централната влада кои служат за следење и анализа на нивото на долгот на 
централната влада. 

Податоците кои се продуцираат со овие статистички истражувања се 
објавуваат на веб-страницата на Министерството за финансии.   
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6.3 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Во периодот 2013-2017 година, Фондот на пензиското и инвалидското 

осигурување на Република Македонија ќе ги спроведува следните статистички 
истражувања: 

1.Број на корисници на пензија по видови 
2.Движење на корисниците на пензија 
3.Корисници на пензија според висината на пензијата 
4.Движење на бројот на обврзниците и осигурениците и 
5.Број на вработени кои платиле придонеси 

 Хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди 

            ФПИОМ, во соработка со ДЗС,  се прилагоди кон глобалниот пристап на 
користење на единствени стандардизирани класификации и номенклатури на 
статистичките податоци во Република Македонија, но и споредливост  со 
статистичките податоци на останатите земји во светот  преку хармонизирани 
класификации и номенклатури  на меѓународно ниво.  

ФПИОМ е во постојан процес на хармонизација со статистичкиот систем 
на земјата кој, пак, континуирано се хармонизира со меѓународните  и 
европските стандарди преку примена на дефинициите, роковите за прибирање 
и дисеминација на податоците кои се дадени во европските регулативи, 
препораки и упатства.  

Статистички податоци и дисеминација 

Фондот продуцира нумерички податоци на ниво на Република 
Македонија за движењето на бројот на корисниците на пензија, движењето на 
висината на пензиите и движењето на осигуреници и обврзници. 

Редовните статистики ги следи стручен соработник за статистика и 
статистички истражувања во Секторот за план и анализа при ФПИОМ. 

Податоците и индикаторите кои се продуцираат со овие статистички 
истражувања и кои се дел од Националниот статистички систем, се објавуваат 
во годишниот извештај на ФПИОМ, на интернет-страницата на ФПИОМ и се 
доставуваат до Министерството за труд и социјална политика, до Државниот 
завод за статистика, за годишниот прашалник на UNICEF -TRANSMONEE и др. 

 
6.4 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 
Статистичките истражувања што се спроведуваат во Министерството за 

внатрешни работи се однесуваат на безбедноста во сообраќајот, односно 
сообраќајните незгоди, бројот на патници на граничните премини, податоци за 
криминалот и податоци за миграцијата и азилот во делот на илегалната 
миграција, како  и податоци за регистрирани патни моторни и приклучни 
возила.  
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Хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди 

Министерството за внатрешни работи ги води статистичките 
истражувања во согласност со националниот Кривичен законик, како и 
останатите закони кои ја регулираат наведената проблематика во надлежност 
на Министерството, а, исто така, се постапува и во согласност со подзаконските 
акти на МВР за водење на статистички истражувања. 

Статистички податоци и дисеминација  

Во областа на безбедноста во сообраќајот се продуцираат нумерички 
податоци за сообраќајните незгоди според местото, патот и други околности, 
вид на сообраќајната незгода, учесници, причини и друго, а служaт за следење 
и анализа на состојбите во областа на сообраќајот.  

Дел од податоците кои се продуцираат со овие статистички истражувања 
се објавуваат на интернет-страницата на Министерството за внатрешни работи 
и се доставуваат на годишно ниво до  Државниот завод за статистика.  

Статистичкото истражување за број на патници (македонски и странски 
државјани) на граничните премини опфаќа нумерички податоци за вкупниот 
број на патници на влез и на излез од Република Македонија, кои служaт за 
следење и анализа на состојбите на протокот на патници на граничните 
премини.  

Податоците кои се продуцираат со овие статистички истражувања се 
објавуваат на интернет-страницата на Министерството за внатрешни работи и 
секој месец се доставуваат до  Државниот завод за статистика. 

Во областа на безбедноста во сообраќајот се продуцираат податоци  и за 
бројот и видот на регистрираните возила,  како и за првпат регистрирани 
возила, податоци за сопственоста на возилата, старост по вид на возилата, како 
и патни моторни возила според видот на гориво.  

Дел од податоците кои се продуцираат со ова статистичко истражувања 
се доставуваат на годишно ниво до  Државниот завод за статистика.   

Статистичкото истражување на број на кривични дела и број на 
униформиран и цивилен состав на полицијата  опфаќа нумерички податоци за 
вкупниот број на кривични дела според законската квалификација и вкупниот 
број на сторители, а посебно се следат кривичните дела со елементи на 
насилство (кривични дела против живот и телото, кривични дела против имотот 
и кривични дела против половата слобода и морал). Статистичките 
истражувања служaт за следење и анализа на движењето и обемот на 
криминалот во државата.  

Дел од податоците кои се продуцираат со овие статистички истражувања 
се објавуваат на интернет-страницата на Министерството за внатрешни работи 
и се доставуваат на годишно ниво до  Државниот завод за статистика, кој ги 
доставува податоците во Евростат.  

Во областа на азилот и миграциите се продуцираат нумерички податоци 
за илегалните преминувања на државната граница и преземените мерки 
спрема странски државјани кои служaт за следење и анализа на состојбите во 
врска со преминувањата на државната граница.  
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6.5 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 
 
Управата за хидрометеоролошки работи е референтна установа за 

прибирање, обработка и анализа на хидролошки и метеоролошки податоци. 
Овие податоци се потребни  за прогноза на времето, прогноза на водите, рана 
најава на непогоди, одбрана од поплави, димензионирање и изградба на 
хидротехнички објекти. Хидрометеоролошките податоци наоѓаат широка 
примена во хидрологијата, метеорологијата, агрометеорологијата, 
климатологијата и др. 

Метеоролошките мерења и набљудувања, основната обработка на 
податоците и изработката на извештаи за метеоролошките елементи и 
параметри е примарна задача на метеоролошкиот набљудувачки систем. 

Во рамките на истражувањата на агроклиматскиот потенцијал во 
Република Македонија, се вршат и проучувања на термичкиот режим на 
земјиштето преку мерења на температурата на почвата на различни длабочини. 

Хидролошките мерења и набљудувања, прибирањето на податоците, 
нивната основна обработка, сместувањето на податоците во специјализирани 
бази, како и изработката на извештаи и аларми за релевантни институции и 
министерства, е основна работа на хидролошкиот мониторинг систем. Во 
рамките на Хидролошкиот сектор се изработуваат и студии и елаборати на тема 
хидрологија за разни заинтересирани страни. 

Се вршат и истражувања за квалитетот на водите. Целта на прибирањето 
на податоци е да се обезбеди глобална слика за состојбата на квалитетот на 
водите, да се добијат податоци за степенот на загаденоста, трендот на 
загадувањето, а кои треба да помогнат во спроведувањето на планот и 
програмата за заштита на водите од загадување и изборот на намената на 
употреба на водата. Пробите се земаат секој месец во текот на целата година и  
потоа, добиените податоци се обработуваат.  

Хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди 

Хидролошките и метеоролошките мерења и набљудувања во рамките на 
мрежата на хидролошки  и метеоролошки станици на Република Македонија, 
како и обработката на податоците, се вршат според стандардите и упатствата на 
Светската метеоролошка организација - СМО (World Meteorological Organization- 
WMO). 

Методот на земањето на проби  од површинските води во Република 
Македонија и анализата на параметрите се врши во согласност со Правилникот 
за постапките и начинот на набљудување и мерење на квалитативните 
карактеристики на воздухот, врнежите и почвата во метеоролошките станици 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/10), а обработката на 
добиените податоци во лабораторија и одредувањето на квалитетот на 
површинските води се врши според Директивата 2000/60/ЕК на Европскиот 
парламент и на Советот на Европа од 23 октомври 2000 (Directive 2000/60/EC of 
the Europian parliament and of the Council of  23 October 2000), стандардите ЕПА  
и  ISO. 
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Статистички податоци и дисеминација 

Мерењата на метеоролошките елементи и појави како температурата и 
влажноста на воздухот, воздушниот притисок, врнежите, правецот и брзината 
на ветерот, температурата на почвата, атмосферските појави на главните 
метеоролошки станици, се врши континуирано во текот на 24 часа од страна на 
професионални метеоролози и ангажирани набљудувачи.   

Кај површинските води, следењето на хидролошките појави и мерењето 
на хидролошките параметри како што се водостојот, температурата на водата и 
земањето на проби за определување на суспендиран нанос се врши 
секојдневно и континуирано во текот на целата година и тоа од страна на 
ангажирани набљудувачи. Контролата ја вршат професионални хидролози. 
Директните мерења на протекот кај водотеците би требало да се одвива еднаш 
во месецот и по одредени големи промени на режимот на течењето (големи 
води, мали води), а извршители се професионални хидролози. Кај подземните 
води, нивото на водата и температурата на водата се мери на секои 5 дена, т.е. 
на 5, 10, 15, 20, 25 и во последниот ден од месецот и тоа од страна на 
ангажирани набљудувачи. Контролата ја вршат професионални хидролози. 

По завршувањето на календарскиот месец, регистрираните податоци се 
контролираат и статистички се обработуваат со цел да се добијат 
карактеристични месечни и годишни вредности кои се неопходни за следење 
на климата на Република Македонија, како и на целокупниот хидролошки 
режим. 

Податоците од истражувањето на водите содржат параметри кои ги 
карактеризираат физичките и органолептичките особини на водата, 
кислородниот режим на водата, минерализацијата, катјонски и анјонски состав 
на водата, биогени параметри, штетни и опасни материи. Податоците се 
доставуваат до Министерството за животна средина. 

 
6.6 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 
Агенцијата за вработување на Република Македонија  е јавна установа 

која дава поддршка и помош и обезбедува услуги за учесниците на пазарот на 
трудот . 

Агенцијата за вработување своите функции ги реализира  во согласност 
со законските прописи, односно во согласност со Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност и Законот за евиденции од областа на 
трудот. 

Како јавна установа која обезбедува услуги на пазарот на трудот за 
потребите на работодавачите и невработените лица, Агенцијата обезбедува 
низа  информации и податоци за пазарот на трудот во Република Македонија. 

Во Програмата за статистички истражувања 2013-2017 година, Агенцијата 
за вработување ќе земе учество со  истражувања кои се реализираат во 
согласност со законските прописи и се засноваат на административни извори на  
податоци. 
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Хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди 

Агенцијата за вработување на Република Македонија, во прибирањето и 
обработката на податоците за евидентирани невработени лица и регистрирани 
пријави на засновани работни односи, ги користи следните класификации и 
номенклатури:  Номенклатура на занимања-НЗ, односно Шифрарник на 
занимања, Национална класификација на занимања - НКЗ, Номенклатура на 
територијалните единици за статистика – НТЕС, Национална класификација на 
дејностите - НКД Рев.2. 

Статистички податоци и дисеминација 

Истражувањето за  евидентирани невработени лица има за цел следење 
на состојбата со бројот на невработените  лица евидентирани во Агенцијата за 
вработување на Република Македонија во согласност со законските прописи. 

Невработено лице  е лице кое не е вработено, активно бара работа и ги 
исполнува условите предвидени со  Законот за вработување и осигурување во 
случај на невработеност.  

Структурните карактеристики на невработените лица по пол, возраст, 
степен на образование, време на чекање на вработување, се значајни од аспект 
на оценка на квалитетот на дел од  расположливиот човечки потенцијал којшто 
е надвор од економската активност и ја  дефинира  понудата на пазарот на 
трудот. 

Истражувањето за  евидентирани невработени лица – корисници на 
права  во случај на невработеност,  има за цел следење на состојбата со бројот 
на невработените лица - корисници на паричен надоместок. 

Истражувањето за  регистрирани пријави на засновани работни односи 
овозможува следење на бројот на регистрирани пријави на засновани работни 
односи – М1 обрасци (пријава во задолжително социјално осигурување), во 
согласност со законските прописи од евиденцијата на невработените и надвор 
од евиденцијата на невработените лица, на неопределено и на определено 
работно време и сезонски работи. 

Податоците  кои се продуцираат со  статистички истражувања  за 
невработени лица и регистрирани пријави на засновани работни односи, 
редовно месечно се објавуваат на веб-страницата на Агенцијата за вработување 
на Република Македонија www.avrm.gov.mk. 
 

6.7 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
 

Во рамките на Министерството за правда, Управата за извршување на 
санкции, на месечно ниво, го следи движењето на осудени малолетни и 
полнолетни лица кои издржуваат казна затвор во казнено-поправните установи 
во Република Македонија. 

Во таа смисла, од 1.01.2012 година, казнено-поправните установи имаат 
обврска по електронски пат да испраќаат месечни извештаи во претходно 
посебно структурирани табели до Управата за извршување на санкциите и тоа 
за приливот на осудени лица, одливот на осудени лица во текот на месецот, 
како и бројната состојба на осудени лица во казнено-поправните установи на 
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крајот на секој месец, податоци за процена на ризикот на осудените лица и 
нивна класификација во казнено-поправните установи. 

Месечните извештаи за прилив на осудени лица опфаќаат податоци за 
бројот на осудени лица кои почнале да издржуваат казна затвор (со посебно 
наведување на бројот на осудените лица кои сами се јавиле на издржување на 
казната, бројот на лицата кои се приведени на издржување на казната затвор, 
како и бројот на осудените лица кои на издржување на казната затвор се 
префрлени од притвор). Истовремено, во оваа табела се пополнуваат податоци 
за бројот на осудени лица кои се разместуваат од една во друга казнено-
поправна установа во текот на издржувањето на казната по различни основи 
кои се дадени во Законот за извршување на санкциите („Службен весник на 
РМ“ бр.02/2006 и 57/2010), како што се прогресирање или репрогресирање на 
осудените лица од една во друга казнено-поправна установа и податоци за 
прилив на осудени лица по други основи (вратени во установата по истекот на 
прекинот на казната, вратени од бегство и слично). 

Месечните извештаи за одлив на осудени лица содржат податоци за 
бројот на осудени лица кои ја напуштиле казнено-поправната установа во текот 
на месецот, односно осудени лица кои биле отпуштени од издржување на 
казната затвор по сите основи (по издржана казна, по одлука на директорот на 
установата, помилувани, амнестирани и условно отпуштени). Истовремено, 
оваа табела содржи податоци за бројот на осудени лица кои добиле прекин на 
казната (по одлука на директорот на Управата за извршување на санкциите и од 
страна на судот), како и податоци за бројот на осудени лица кои починале. 

Месечниот извештај за процена на ризик и класификација на осудени 
лица содржи податоци за бројот на осудени лица кои се новопримени во 
установите во текот на месецот според резултатите од извршената процена на 
ризикот, односно преглед на осудените лица според степенот на ризик и 
одделението во кое се класифицирани да ја издржуваат казната во казнено-
поправната установа. 

Хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди 

Статистичките податоци се прибираат според националното 
законодавство од областа на извршувањето на санкциите - Законот за 
извршување на санкциите („Службен весник на РМ“ бр.02/2006 и 57/2010). 

Статистички податоци и дисеминација 

Статистичките податоци кои Управата за извршување на санкциите ги 
добиваат од казнено-поправните установи, овозможуваат комплетен увид и 
следење на  движењето на бројот на осудени лица во текот на месецот (прилив 
и одлив на осудени лица во секоја казнено-поправна установа, како и збирно во 
сите казнено-поправни установи во Република Македонија), увид и следење на 
бројната состојба на осудените лица на крајот на секој месец во годината, со 
што се овозможува и увид во пополнетоста на капацитетите во казнено-
поправните установи. 

Истовремено, се овозможува увид во бројот на осудени лица кои се 
условно отпуштени и анализа на условниот отпуст на осудените лица, како и 
увид во бројот на осудени лица кои добиле прекин на казната затвор, како и 
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следење на бројот на осудени лица кои извршиле бегство од установата, но и 
бројот на осудени лица кои се вратени во установата по извршено бегство.  

Особено значајни се статистичките податоци за процена на ризикот на 
осудените лица, кои овозможуваат следење и анализа на бројот на осудени 
лица според степенот на ризик (многу низок, низок, среден, висок и многу 
висок ризик) и анализа на класифицирањето на осудените лица во соодветните 
одделенија во казнено-поправните установи. 

Податоците кои се продуцираат со овие статистички истражувања и кои 
се дел од Националниот статистички систем, се објавуваат во годишните 
извештаи на Управата за извршување на санкциите за состојбата и работењето 
на казнено-поправните установи во Република Македонија, кои се достапни на 
веб-страницата на Министерството за правда во делот на Управата за 
извршување на санкции. 
 

6.8 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 
 
Основна дејност на Институтот за јавно здравје на РМ е грижата за 

здравствена превенција на населението преку следење, истражување и 
проучување на здравствената состојба, причините за појава и ширење на 
заразните и незаразните болести од социјално-медицинско значење, 
влијанието на еколошките фактори и преземање мерки заради заштита и 
унапредување на здравјето на луѓето. 

Хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди 

Институтот за јавно здравје, во насока на хармонизација со европските и 
меѓународните статистички стандарди, ги применува европските стандарди 
преку едукација, промоција и евалуација во областа на здравството и 
имплементација на ХАСАП преку едукативни курсеви. 

Статистички податоци и дисеминација 

Дејноста на ИЈЗ, дефинирана во Законот за здравствена заштита и 
другите законски акти, се врши преку собирање, обработка и анализа на 
податоците, организација и планирање на здравствената заштита, проучување и 
следење на хигиенските и други услови за заштита на воздухот, прехранбените 
продукти, предметите за општа употреба, водата за пиење, отпадните води и 
цврстите отпадни материи, учество во превентивен санитарен надзор над 
градежни и други објекти, следење и спроведување на мерки за активна 
заштита на населението од заразни и други болести, проучување на исхраната и 
предлагање мерки за отстранување на последиците од несоодветна исхрана, 
водење здравствена статистика, утврдување и спроведување на единствена 
стручно-методолошка доктрина, предлагање и учество во единствени 
здравствени програми, вршење на референтни лабораториски анализи, 
координација на центрите за здравствена заштита во Македонија, утврдување и 
спроведување на мерки при елементарни непогоди, несреќи, вонредни 
состојби, учество во образовната дејност и креира и спроведува стручно-
медицински доктрини во својата област. 
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Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика 
("Службен весник на Република Македонија" бр.54/97, 21/07 и 51/11), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29.1.2013 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
 Со оваа Програма се утврдуваат статистичките истражувања што ќе се 
спроведат во Република Македонија во периодот 2013-2017 година. 
 

Член 2 
 Програмата ги содржи статистичките истражувања што ќе ги спроведе 
Државниот завод за статистика и овластените носители.   
 Во согласност со оваа Програма во периодот 2013-2017 година ќе се 
спроведат  следните статистичките истражувања: 



1 Демографија и социјални статистики
1.01 Население
1.01.01 Демографија, попис и процени на населението
1.01.01/01 Витална статистика

1.01.01/01/01 Статистичко истражување за родени (ДЕМ.1)

Носител Државен завод за статистика
Периодика Годишна (со тримесечно публикување на претходни податоци)  
Извештајна единица Матичните служби на Управата за водење на матичните книги при Министерството за правда

Кратка содржина на 
истражувањето

Преку статистичкото истражување за родени ( ДЕМ 1 )  се обезбедуваат нумерички податоци  за  
бројот на живородените и мртвородените, за природниот прираст и показатели за: стапки на 
природен прираст, општи и специфични стапки на фертилитет, стапка на вкупен фертилитет (ТФР), 
витален индекс со што се овозможува процена на бројот на населението по пол и по возраст .
Податоците се обезбедуваат преку прибирање на податоци  за евидентирањето на: место на 
раѓање, населено место, општина,  држава; упис во матичната книга на родени - населено место, 
тековен број, датум на упис.
Податоци за настанот: датум на раѓање, час, вид на раѓање (едно, две, три и повеќе), каде настанал 
случајот (болница, стан, друго место). 
Податоци за детето: име и презиме, ЕМБГ, пол,  виталитет (живо, мртво), тежина при раѓање.
Податоци за мајката: место на постојано живеење, име и презиме,  ЕМБГ, траење на бременоста, 
етничка припадност, државјанство, школска подготовка, занимање, општествено-економска 
положба, колку деца родила досега и колку од тие деца се живи, колку деца родила во овој брак, 
кој брак е по ред, датум на склучување на бракот.

Податоци за таткото: име и презиме, ЕМБГ, етничка припадност, државјанство, школска подготовка, 
занимање, општествено-економска положба.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4
НТЕС 5

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Дефиниции и методи за прибирање на демографските статистики во земјите на ЕЗ, на ЕВРОСТАТ и 
Комисијата на ООН, Луксембург,1994 г.
Меѓународни препораки на ЕУ и ООН за спроведување на пописите на населението околу 2010г.
Регулатива ( ЕЗ) бр. 763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на 
населението и домувањето, како и за  техничките спецификации на белезите и нивната 
распределба.
Регулатива ( ЕЗ) бр. 1151/2010 од 8 декември 2010 за имплементација на Регулативата (ЕЗ) бр. 
763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на населението , како и  за 
модалитетите и  структурата на извештајот за квалитет и техничкиот формат за трансмисија на 
податоците.

Програма за статистички истражувања 2013-2107
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1.01.01/01/02 Статистичко истражување за умрени лица (ДЕМ.2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна  (со тримесечно публикување на претходни податоци)        

Извештајна единица Матичните служби на Управата за водење на матичните книги  при Министерството за правда.

Кратка содржина на 
истражувањето

Преку статистичкото истражување за умрени лица се обезбедуваат податоци за бројот и 
структурата на  умрените лица според видот и причината за смрт и според определени 
демографски, економски, социјални и  други белези.
Преку ова статистичко истражување се прибираат:
Податоци за евидентирањето на : место на смртта - населено место, општина, странска држава; 
упис во матичната книга на умрени - населено место, тековен број, датум на упис.
Податоци за настанот: датум на смртта, место на смртта, каде настанал случајот (здравствена 
организација, стан, друго место), причина за смрт.
Податоци за умреното лице: име и презиме, пол, ЕМБГ, место на постојано живеење, брачна 
состојба, етничка припадност, државјанство, школска подготовка, занимање/занимање на 
издржувателот, општествено- економска положба на лицето/издржувателот, лекуван/нелекуван.
Податоци за мајката на умрено доенче: ЕМБГ, брачност, државјанство, колку вкупно деца родила , 
највисока завршена школа, занимање.
Податоци за насилна смрт: вид на насилна смрт, ден, месец, час и интервал меѓу настанот и смртта, 
каде и во кое време настанал несреќниот случај.
Документ за причината за смрт: Потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смрт.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Дефиниции и методи за прибирање на демографските статистики во земјите на ЕЗ, на ЕВРОСТАТ и 
на Комисијата на ООН, Луксембург,  1994 г.
Меѓународни препораки на ЕУ и ООН за спроведување на пописите на населението околу 2010 г.
Регулатива ( ЕЗ) бр. 763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на 
населението и домувањето,  како и за  техничките спецификации на белезите и нивна распределба.
Регулатива ( ЕЗ) бр. 1151/2010 од 8 декември 2010 за имплементација на Регулативата ( ЕЗ) бр. 
763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на населението , како и  за 
модалитетите и  структурата на извештајот за квалитет и техничкиот формат за трансмисија на 
податоците.
Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
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1.01.01/01/03 Статистичко истражување за склучени бракови (ДЕМ.3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна (со тримесечно публикување на претходни податоци)         

Извештајна единица Матичните служби на Управта за водење на матичните книги при Министерството за правда

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичкото истражување за склучени бракови се прибираат податоци за бројот на склучени 
бракови според карактеристиките на младоженецот и на невестата.
Преку статистичкото истражување се обезбедуваат:
Податоци за евидентирањето на: место на склучување на бракот- населено место, општина, 
странска држава; упис во матичната книга, населено место, општина, странска држава.
Податоци за настанот: датум на склучување на бракот.
Податоци за младоженецот и за невестата: име и презиме, поранешна брачна состојба, кој брак е 
по ред, ЕМБГ, место на живеење пред и по склучувањето на бракот, етничка припадност, 
државјанство, школска подготовка, занимање на издржувателот, општествено-економска положба 
на младоженците и на издржувателот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Дефиниции и методи за прибирање на демографските статистики во земјите на ЕЗ, на ЕВРОСТАТ и 
на Комисијата на ООН, Луксембург,1994 г.
Меѓународни препораки на ЕУ и ООН за спроведување на пописите на населението околу 2010 г.
Регулатива ( ЕЗ) бр. 763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на 
населението и домувањето, како и за  техничките спецификации на белезите и нивна распределба.
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1.01.01/01/04 Статистичко истражување за разведени бракови (РБ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна  (со тримесечно публикување на претходни податоци)         

Извештајна единица Надлежните судови за разведување на бракови

Кратка содржина на 
истражувањето

Преку статистичкото истражување се прибираат:
Податоци за евидентирањето: назив и шифра на Основниот суд, број на уписникот, дата на 
запишувањето и реден број од контролникот.
Податоци за настанот: датум на разведување (правосилност на пресудата).
Податоци за бракот: датум на склучување на бракот, кој по ред е овој брак, последно место на 
заедничко живеење, број на деца родени во овој брак и колку од тие деца се живи, број на 
издржувани деца кои не се родиле во овој брак,  на кого се доделени издржуваните деца од овој 
брак.
Податоци за мажот и жената: име и презиме, ЕМБГ, национална припадност, државјанство, 
школска подготовка, занимање, општествено-економска положба, брачна состојба пред 
стапувањето во бракот што се разведува.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Дефиниции и методи за прибирање на демографските статистики во земјите на ЕЗ, на ЕВРОСТАТ и 
на Комисијата на ООН, Луксембург, 1994 г.
Меѓународни препораки на ЕУ и ООН за спроведување на пописите на населението околу 2010 г.
Регулатива ( ЕЗ) бр. 763/2008 на Европскиот парламент и Советот на Европа за пописите на 
населението и домувањето, како и за  техничките спецификации на белезите и нивна распределба.

49



1.01.01/02 Миграции
1.01.01/02/01 Статистичко истражување за отселени лица (МИГОТС)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Подрачните единици на МВР

Кратка содржина на 
истражувањето

Преку статистичкото истражување за отселени лица се обезбедуваат податоци за следење  на 
внатрешните и надворшните миграциони текови и показатели за миграционото салдо  и други  
индикатори, стапки на миграција и за процени на населението.
Податоци за евидентирањето: место и датум на одјава. 
Податоци за мигрантот: (државјани на Република Македонија), име, презиме и име на еден од 
родителите, пол, ЕМБГ, место на раѓање, национална припадност, државјанство, брачна состојба, 
школска подготовка, занимање, адреса на која се пријавува, адреса од која се одјавува само лицето 
или со членови на семејството.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива( ЕЗ) бр.862/2007 на Европскиот парламент и на Советот на Европа  за миграцијата и 
меѓународната заштита и укинување на Регулативата  ( ЕЕЗ) бр.311/76 на Советот.
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1.01.01/02/02 Статистичко истражување за доселени лица (МИГДОС)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Подрачните единици на МВР

Кратка содржина на 
истражувањето

Преку статистичкото истражување за доселени лица се обезбедуваат податоци за следење  на 
внатрешните и надворшните миграциони текови и показатели за миграционото салдо  и други  
индикатори , стапки на миграција и за процени на населението.
Податоци за евидентирањето: место и датум на пријава.
Податоци за мигрантот: (државјани на Република Македонија) име, презиме и име на еден од 
родителите, пол, ЕМБГ, место на раѓање, етничка припадност, државјанство, брачна состојба, 
школска подготовка, занимање, адреса на која се пријавува, адреса од која се одјавува само лицето 
или со членови на семејството.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива( ЕЗ) бр.862/2007 на Европскиот парламент и на Советот на Европа  за миграцијата и 
меѓународната заштита и укинување на Регулативата  (ЕЕЗ) бр.311/76 на Советот на Европа.
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1.01.01/02/03 Статистичко истражување за доселени отселени странци (МИГСТР)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица МВР

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичкото истражување се обезбедуваат податоци за следење на доселувањата и 
отселувањата на странските државјани, пресметка  на  показатели за миграционото салдо  и други  
индикатори , стапки на миграција и за процени на населението.
Податоци за евидентирањето: место и датум на пријавување/ одјавување.
Податоци за странецот: име, презиме и име на еден од родителите, пол, ЕМБГ, место на раѓање, 
етничка  припадност, државјанство, брачна состојба, школска подготовка, занимање, адреса на која 
се пријавува, поранешно место на живеење.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива( ЕЗ) бр.862/2007 на Европскиот парламент и на Советот на Европа  за миграцијата и 
меѓународната заштита и укинување на Регулативата  ( ЕЕЗ) бр.311/76 на Советот на Европа.
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1.01.01/03 Попис и Статистички регистар на населението
1.01.01/03/01 Попис на населението, домаќинствата и становите (ПОПИС)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Десетгодишна         

Извештајна единица Лица, домаќинства и станови

Кратка содржина на 
истражувањето

Содржината на белезите кои се вклучуваат во пописот се дефинира со Закон за попис во Република 
Македонија и со Методологија за подготовка и спроведување на пописот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4
НТЕС 5

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународни препораки на ЕУ и ООН за спроведување на пописите на населението околу 2010г. 
Регулатива ( ЕЗ) бр. 1151/2010 од 8 декември 2010 за имплементација на Регулативата (ЕЗ) бр. 
763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на населението , како и  за 
модалитетите и  структурата на извештајот за квалитет и техничкиот формат за трансмисија на 
податоците. 
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1.01.01/03/02 Процени на населението (ПРОЦНАС)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица При изработка на процените на население се користат статистички бази од истаражувањата за 
родени, умрени и доселени, отселени лица.

Кратка содржина на 
истражувањето

Процени на бројноста на населението на Република Македонија на средина и на крај на годината 
по пол и по возраст, по општини и по статистички региони.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Процените се изработуваат во согласност со препораките на ОН - Обединети Нации (1952) - 
Прирачник I: Методи за процени на населението
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1.01.01/03/04 Статистички регистар на населението (НАСРЕГ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Регистри        

Извештајна единица Министерство за внатрешни работи

Кратка содржина на 
истражувањето

Лични податоци за идентификација на лицата - граѓани на Република Македонија (име и презиме, 
моминско презиме, име на родителите, ЕМБГ, државјанство, место на раѓање и адресни податоци).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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1.01.01/03/05 Пробен попис на населението, домаќинствата и становите (ПРОБПОПИС)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Десетгодишна         

Извештајна единица Лица, домаќинства и станови

Кратка содржина на 
истражувањето

Содржината на белезите кои се вклучуваат во пробниот пописот се дефинира со Закон за попис во 
Република Македонија и со Методологија за подготовка и спроведување на пописот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународни препораки на ЕУ и ООН за спроведување на пописите на населението околу 2010г. 
Регулатива ( ЕЗ) бр. 1151/2010 од 8 декември 2010 за имплементација на Регулативата (ЕЗ) бр. 
763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на населението , како и  за 
модалитетите и  структурата на извештајот за квалитет и техничкиот формат за трансмисија на 
податоците.

56



1.01.02 Миграции и азил

1.01.02/01 Миграции и азил
1.01.02/01/01 Статистика за илегална миграција

Носител Министерство за внатрешни работи

Периодика Годишна         

Извештајна единица Физичко лице

Кратка содржина на 
истражувањето

Вкупен број на илегални преминувања на државната граница и преземени мерки спрема странски 
државјани.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

CIREFI Спогодба - Центар за информирање, дискусија и размена на информации за преминување на 
граници и имиграција
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1.02 Пазар на труд

1.02.01 Вработеност и невработеност

1.02.01/01 Вработеност и невработеност
1.02.01/01/01 Анкета за работната сила (АРС)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Домаќинства

Кратка содржина на 
истражувањето

Социоекономски и демографски податоци за домаќинствата и за лицата од 15 до 79 години. 
Податоци за: економската активност, економскиот статус, брачната состојба, скратено и полно 
работно време, работа на определено и на неопределено време, занимање, школска подготовка, 
националност, дополнителна работа, должина на невработеност, доживотно учење и др.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју
Телефонско интервју

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Истражувања за економски активното население, вработеност, невработеност и подвработеност, 
Меѓународна организација на трудот, 1990
Регулатива (ЕЗ) бр. 577/98 на Советот на Европа од 9 март 1998
Регулатива (ЕЗ) бр. 430/2005 на Еврпската  комисија од 15 март 2005
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1.02.01/01/03 Eвидентирани невработени лица

Носител Агенција за вработување

Периодика Месечна         

Извештајна единица Физички лица

Кратка содржина на 
истражувањето

Прегледи за бројот на евидентирани невработени лица според местото на живеење (град, село); 
возрасна и полова структура; степен на образование; национална припадност; време на чекање на 
вработување.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45
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1.02.01/01/04 Eвидентирани невработени лица - корисници на права во случај на невработеност

Носител Агенција за вработување

Периодика Месечна         

Извештајна единица Физички лица

Кратка содржина на 
истражувањето

Прегледи за бројот на евидентирани невработени лица - корисници на паричен надоместок.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45
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1.02.01/01/05 Регистрирани пријави на засновани работни односи

Носител Агенција за вработување

Периодика Месечна         

Извештајна единица Физички лица

Кратка содржина на 
истражувањето

Прегледи за бројот на регистрирани пријави на засновани работни односи (М1 обрасци) од  
евиденцијата и надвор од евиденцијата на невработените лица, според видот на работниот однос 
(неопределено работно време, определено работно време  и сезонски работи).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45
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1.02.02 Заработувачка и цена на трудот

1.02.02/01 Заработувачка и цена на трудот
1.02.02/01/01 Месечно статистичко истражување за вработени и плати (ТРУД.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти (претпријатија/институции)

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на вработени  според кадровската евиденција, работниот однос, работното време, 
исплатените бруто и нето-плати и бројот на платени часови.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45
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1.02.02/01/02 Годишно статистичко истражување за вработени и плати (ТРУД.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти (претпријатија/институции)

Кратка содржина на 
истражувањето

Вработени по возраст, пол, школска подготовка, работен однос, работно време, висина на бруто и 
нето-плата, број на платени работни часови, најниска и највисока нето-плата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270
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1.02.02/01/03 Анкета за цена на трудот (АЦТ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Четиригодишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на вработени со полно и со скратено работно време по месеци, фактички одобрени часови, 
годишни издатоци и податоци за авторски договори.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 530/1999 на Советот на Европа од 9 март 1999 
Регулатива (ЕЗ) бр. 1726/1999 на Европската комисија од 27 јули 1999
Регулатива (ЕЗ) бр. 1737/2005 на Европската комисија од 21 октомври 2005
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1.02.02/01/05 Анкета за структурата на заработувачката (АСЗ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Четиригодишна         

Извештајна единица Деловни субјекти, административни извори на податоци.

Кратка содржина на 
истражувањето

Вработени по пол, возраст, занимање, највисок степен на образование и обука, бруто-
заработувачка за репрезентативниот месец, годишна бруто-заработувачка, работно време, вид на 
договори за вработување и др.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2015

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива  (ЕЗ) бр. 530/1999 на Советот на Европа од 9 март 1999
Регулатива (ЕЗ) бр. 1916/2000 од Европската комисија од 8 септември 2000
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1.02.02/01/06 Анкета за слободни работни места (АСРМ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на слободни и пополнети работни места, стапка на слободни работни места според 
големината на деловниот субјект, според НКД Рев2 и по региони, како и број на слободни работни 
места по занимање.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива  (ЕЗ) бр. 453/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа од 23 април 2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 1062/2008 на Европската комисија од 28 октомври 2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 19/2009 на Европската комисија од 13 јануари 2009
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1.02.04 Користење на времето и балансирање помеѓу работата и фамилијата

1.02.04/01 Користење на времето и балансирање помеѓу работата и фамилијата
1.02.04/01/01 Анкета за користење на времето (АКВ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петтогодишна        

Извештајна единица Домаќинства

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за просечното дневно користење на времето за просечниот граѓанин во 
Република Македонија над 10-годишна возраст, по активности во текот на 24 часа за еден работен 
ден и еден ден од викендот, континуирано во текот на целата година.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју
Самопополнување

Година на 
спроведување

2014

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 360

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Упатство за хармонизирана европска анкета за користење на времето, Евростат, 2008
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1.03 Образование и доживотно учење

1.03.01 Образование

1.03.01/01 Основно образование
1.03.01/01/01 Основни училишта на крајот на учебната година (УОК)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Редовни и специјални основни училишта

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичко истражување УОК  се прибираат податоци за основното образование на крајот на 
учебната година и тоа број на училишта, број на ученици по пол, по одделенија, по изјаснување за 
етничка припадност, податоци за ученици кои го завршиле основното образование, потоа за бројот 
на наставници по пол, според степенот на образование и фондот на часови, по изјаснување за 
етничка припадност и други податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Комисија
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1.03.01/01/02 Основни училишта во кои наставата се изведува на јазиците на националностите, на крајот на 
учебната година (УМК)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Редовни и специјални училишта во кои наставата се изведува на еден од јазиците на 
националностите и тоа албански, турски или српски.

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичкото истражување УМК  се прибираат податоци за основното образование на крајот на 
учебната година, за училиштата  во кои наставата се изведува на еден од јазиците на 
националностите и тоа на албански, турски или српски јазик. Притоа се прибираат податоци за 
бројот на ученици по пол, по одделенија, по изјаснување за етничка припадност, податоци за 
ученици кои го завршиле основното образование, потоа за бројот на наставниците по пол, според 
степенот на образование и фондот на часови, изјаснување за етничка припадност, како и други 
податоци потребни за извршување на обврските на Државниот завод за статистика спрема 
домашните и меѓународните институции и организации.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.03.01/01/03 Основни училишта за возрасни лица на крајот на учебната година (УОВК)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Основни училишта за возрасни

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичко истражување УОВК  се прибираат податоци за основното образование за возрасни 
на крајот на учебната година и тоа број на училишта, број на ученици по пол, по одделенија, според 
изјаснувањето за етничка припадност, податоци за ученици кои го завршиле основното 
образование, потоа за бројот на наставници по пол, според степенот на образование и фондот на 
часови, според изјаснувањето за етничка припадност и други податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/01/04 Основни уметнички училишта на крајот на учебната година (УУК)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Основни уметнички училишта

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичко истражување УУК  се прибираат податоци за основното уметничко образование на 
крајот на учебната година и тоа број на училишта, број на ученици по пол, по видови на уметничко 
образование, по изјаснување за етничка припадност, податоци за ученици кои го завршиле 
основното образование, потоа за бројот на наставници по пол, според степенот на образование и 
изјаснувањето за етничка припадност и други податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/01/05 Попис на училишен простор, основно и средно (прашалник за училишна зграда) (УЗГР.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Десетгодишна         

Извештајна единица Основно и средно училиште

Кратка содржина на 
истражувањето

Овој прашалник за училишна зграда го пополнува секое основно и средно училиште кое управува 
со училишната зграда, како и секое основно и средно училиште на кое му се дадени на користење 
простори во зграда на друг деловен субјект (на пр., дом за култура, народен или работнички 
универзитет и др). 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.03.01/01/06 Попис на училишен простор, основно и средно (прашалник за училиште) (УЗГР2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Десетгодишна         

Извештајна единица Основно  и средно училиште

Кратка содржина на 
истражувањето

Прашалникот за училиште го пополнува секое основно и средно училиште за вкупниот простор што 
го користи, без одлед на тоа колку згради користи и дали со зградата, односно со зградите, 
управува или не.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.03.01/01/07 Основни училишта на почетокот на учебната година (УОП)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Редовни и специјални основни училишта

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичкото истражување УОП  се прибираат податоци за основното образование на почетокот 
на учебната година и тоа број на училишта, број на ученици по пол, по возраст, по одделенија, по 
изучување на странски јазик, потоа за бројот на наставници по пол, по возраст, според степенот на 
образование, според фондот на часови  и други податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/01/08 Основни училишта за возрасни на почетокот на учебната година (УОВП)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Основни училишта за возрасни

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичкото истражување УОВП  се прибираат податоци за основното образование за 
возрасни на почетокот на учебната година и тоа број на училишта, број на ученици по пол, по 
возраст и по одделенија, податоци за изучување на странски јазик, потоа податоци за бројот на 
наставници по пол, по возраст, според степенот на образование и фондот на часови и други 
податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија

75



1.03.01/01/09 Основни уметнички училишта на почетокот на учебната година (УУП)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Основни уметнички училишта

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичко истражување УУП  се прибираат податоци за основното уметничко образование на 
почетокот на учебната година и тоа број на училишта, број на ученици по пол, по видови на 
уметничко образование, потоа за бројот на наставници по пол, според степенот на образование, 
според фондот на часови  и др. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/02 Средно образование
1.03.01/02/01 Средни училишта на почетокот на учебната година (УСП)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Редовни и специјални средни училишта

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичкото истражување УСП  се прибираат податоци за средното образование на почетокот 
на учебната година и тоа број на училишта, број на ученици по пол, по возраст, по години и 
образовни програми, по изучување на странски јазик, потоа за бројот на наставници по пол, по 
возраст, според степенот на образование, според фондот на часови  и други податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/02/02 Средни училишта на крајот на учебната година (УСК)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Редовни и специјални училишта

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичкото истражување УСК  се прибираат податоци за средното образование на крајот на 
учебната година и тоа број на училишта, број на ученици по пол, по години и по образовни 
програми, ученици кои го завршиле образованието по пол, изјаснување за етничка припадност, 
потоа за бројот на наставници по пол, по изјаснување за етничка припадност, според степенот на 
образование и фондот на часови и други податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија

78



1.03.01/02/03 Средни училишта според јазикот на кој се изведува наставата на крајот на учебната година 
(УСНК)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Редовни средни училишта во кои наставата се изведува на албански, турски или англиски јазик

Кратка содржина на 
истражувањето

Со статистичкото истражување УСНК  се прибираат податоци за средното образование на крајот на 
учебната година, за училиштата  во кои наставата се изведува на еден од јазиците на 
националностите и тоа на албански, турски или англиски јазик. Притоа се прибираат податоци за 
бројот на ученици по пол, по година на учење и по образовна програма, по изјаснување за етничка 
припадност, податоци за ученици кои го завршиле основното образование, потоа за бројот на 
наставници по пол, според степенот на образование и фондот на часови, по изјаснување за етничка 
припадност, како и други податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.03.01/03 Високо образование
1.03.01/03/01 Извештај за структурата на високообразовните установи во академска година (ШВ.21)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование во зимскиот семестар од 
академската година.

Кратка содржина на 
истражувањето

Назив, вид, ЕМБС и други идентификациски податоци, облик на сопственост на високообразовната 
установа, организациска структура (отсек-група/студиска програма, циклус на студии, траење на 
студиите во семестри).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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1.03.01/03/02 Статистичко истражување за запишани  студенти на додипломски студии (прв циклус) на 
високообразовните установи (ШВ.20)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование во зимскиот семестар од 
академската година.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците кои се прибираат  се однесуваат на зимскиот семестар во академската година.
Назив и место на школата, отсек-група, степен на студиите кои ги запишува, студенти по пол, ЕМБГ, 
место на раѓање, место на постојано живеење,  државјанство, изјаснување за припадност кон 
етничка заедница, податоци за претходна школска подготовка која ја завршил студентот  и каде ја 
завршил, година на студии, начин на студирање, школарина и надоместок, занимање на 
родителите/студентот, општествено- економска положба на родителот/студентот,  степен на 
стручна подготовка на родителите, домашни, странски студенти, првпат и повеќе пати запишани по 
години, запишани во прва година над предвидениот број според конкурсот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/03/03 Извештај за упис на студентите на додипломски студии во зимски семестар на 
високообразовните установи (ШВ.22)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование во зимскиот семестар од 
академската година.

Кратка содржина на 
истражувањето

Назив на високообразовната установа, извештај за вкупниот број на запишани студенти на 
додипломски студи по отсек-група/ студиска програма, начин на студирање и  по години на 
студирање.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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1.03.01/03/04 Статистичко истражување за дипломирани студенти на додипломски студии (прв циклус) на 
високообразовните установи (ШВ.50)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование во годината.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците кои се прибираат  се однесуваат на дипломираните студенти во календарската година.
Назив,  место и останати идентификациски податоци за високообразовната установа, отсек-група, 
степен на студиите кои ги завршил, студенти по пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано 
живеење,  државјанство, изјаснување за припадност кон етничка заедница, начин на студирање, 
година и семестар кога првпат се запишал студентот, дали претходно бил запишан на друг факултет 
или висока стручна школа, податоци за претходна школска подготовка која ја завршил студентот,  
година кога ја завршил и држава каде што ја завршил, занимање на родителите/студентот, 
економски статус на родителот/студентот. домашни, странски студенти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/03/07 Статистичко истражување за наставен персонал на високообразовните установи  (ШВ.60)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование на почетокот од академската 
година.

Кратка содржина на 
истражувањето

Наставници и соработници според звањето, научните квалификации, видот на работното време, 
пол, возраст, според изјаснувањето за етничка припадност, државјанство.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.03.01/03/08 Попис на просторот на високообразовните установи ЗГ.1.ФВШ (прашалник за зграда) (ЗГ.1.ФВШ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Десетгодишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за факултетот, високата стручна школа или организацијата што управува со зградата, 
општи податоци за зградата, податоци за просториите во зградата што ги користат факултетите и 
високите стручни школи и за бројот на студентите во тие организации (наставни простории и други 
простории во зградата), сали-предавални и специјални простории според бројот на смените, број 
на студенти според смените, простории во зградата на факултетот-високата стручна школа кои не 
се користат од страна на факултетот, фискултурни игралишта и двор.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.03.01/03/09 Попис на просторот на високообразовните установи ЗГ.2.ФВШ (прашалник за факултет - висока  
стручна школа) (ЗГ.2.ФВШ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Десетгодишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование.

Кратка содржина на 
истражувањето

Општи податоци за факултетот-високата стручна школа, податоци за просториите што ги користи  
факултетот: сали и специјални наставни простории според бројот на смените, број на студенти 
според смените, податоци за наставни простории и други простории во зградата на факултетот-
високата стручна школа, податоци за земјиштето кое го користи факултетот-високата стручна 
школа.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.03.01/03/10 Статистичко истражување за лица кои се стекнале со научен назив магистер или звање  
специјалист (ШВ.80)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование за втор циклус на студии во 
календарската година.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците кои се прибираат  се однесуваат на лицата кои се стекнале со научен назив магистер 
или звање специјалист во календарската година.
Назив,  место и останати идентификациски податоци за високообразовната установа, податоци за 
лицата-студенти по пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано живеење,  државјанство, 
изјаснување за припадност кон етничка заедница, економски статус, занимање, дејност на 
деловниот субјект каде што лицето е вработено, податоци за претходно завршен прв циклус на 
студии и година кога го завршил, година кога првпат се запишал на втор циклус на студии, година 
на одбрана на магистерскиот/специјалистичкиот труд, дали лицето се стекнува со научен назив 
магистер или звање специјалист, научно поле и назив на магистерскиот/специјалистичкиот труд и 
кој ги покрива трошоците за студии.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/03/11 Статистичко истражување за лица - доктори на науки (кои одбраниле докторски труд) (ШВ.70)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование за трет циклус на студии во 
календарската година.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците кои се прибираат  се однесуваат на лицата кои одбраниле докторски труд-доктори на 
науки во календарската година.
Назив ,  место и останати идентификациски податоци за високообразовната установа, податоци за 
лицата-студенти по пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано живеење,  државјанство, 
изјаснување за припадност кон етничка заедница, економски статус, занимање, дејност на 
деловниот субјект каде што лицето е вработено, податоци за претходно завршен прв циклус на 
студии и година кога го завршил, година кога се стекнал со научен назив магистер/специјалист, 
научно поле и назив на магистерскиот/специјалистичкиот труд, научно поле и назив и година на 
одбрана на докторскиот труд.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/03/12 Статистичко истражување за лица запишани на втор циклус на  студии (студии за магистри и 
специјалисти) (ШВ.80А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование за втор циклус на студии во 
зимскиот семестар од академската година.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците кои се прибираат  се однесуваат на лицата кои се запишале на втор циклус на студии 
(магистерски или специјалистички) во зимскиот семестар од академската година.
Назив,  место и останати идентификациски податоци за високообразовната установа, податоци за 
лицата-студенти по пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано живеење,  државјанство, 
изјаснување за припадност кон етничка заедница, економски статус, занимање, дејност на 
деловниот субјект каде што лицето е вработено, податоци дали лицето запишува магистерски или 
специјалистички студии и која година запишува, кој ги подмирува трошоците за студиите, податоци 
за претходно завршен прв циклус на студии отсек/насока, според која програма, година и држава 
каде што завршил прв циклус на студии.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/03/13 Статистичко истражување за лица кои се запишале на трет циклус на универзитетски студии - 
докторски студии  (ШВ.70А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во Република 
Македонија, во системот за обезбедување на високото образование за трет циклус на студии во 
зимскиот семестар од академската година.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците кои се прибираат  се однесуваат на лицата кои се запишале на трет циклус на 
универзитетски студии- докторски студии во академската година.
Назив и место и останати идентификациски податоци за високообразовната установа, податоци за 
лицата-студенти по пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано живеење,  државјанство, 
изјаснување за припадност кон етничка заедница, економски статус, занимање, дејност на 
деловниот субјект каде што лицето е вработено, податоци за годината на докторски студии на која 
се запишува, научното поле на докторските студии, која година за првпат се запишал на докторски 
студии, кој ги подмирува трошоците за докторските студии, податоци за претходно завршен прв 
циклус на студии, според која програма и година кога завршил, година кога се стекнал со научен 
назив магистер/специјалист, научно поле, назив на магистерскиот/специјалистичкиот труд.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива бр 88/2011 на Европската комисија (ЕУ), за имплементирање на Регулативата 452/2008 
на Европскиот Парламент и Европската комисија
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1.03.01/04 Образование за возрасни
1.03.01/04/01 Анкета за образование на возрасни (АОВ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петтогодишна        

Извештајна единица Домаќинства

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците кои ќе се прибираат во врска со домакинствата и лицата за образованието и 
економскиот статус ќе се утврдат во согласност со регулативите и препораките на ЕВРОСТАТ.
Податоците се однесуваат на идентификациски  податоци за лицето, највисоко ниво на завршено 
образование, година кога го завршиле образованието, дали учат за постигнување на некое 
повисоко ниво на образование, економски статус, занимање на лицата, образование на родителите 
и сл.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2015

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр452/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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1.03.02 Стручна обука и доживотно учење

1.03.02/01 Стручна обука и доживотно учење
1.03.02/01/01 Анкета за континуирана стручна обука

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петтогодишна        

Извештајна единица Деловните субјекти избрани во примерокот кој ќе биде стратификуван според категориите NACE 
Rev.2 и според големината (број на вработени).

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирањето на податоците ќе се однесува на податоци во врска со претпријатија кои вршат обука 
и оние кои не вршат обука, како и различните форми на професионална обука во согласност со 
регулативите и препораките на ЕВРОСТАТ. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива на Европската комисија (ЕУ) бр.  822/2010 од 17 септември 2010 година, амандмани на 
Регулативата (ЕЗ) бр. 198/2006 за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1552/2005 на Европскиот 
парламент и на Советот на Европа
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1.04 Култура

1.04.01 Култура

1.04.01/01 Култура
1.04.01/01/01 Статистичко истражување за книги и брошури (ПЕЧАТ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои во извештајната година издаваат книги и брошури во Република Македонија 
(според евиденцијата на НУБ).

Кратка содржина на 
истражувањето

Книги и брошури според областа, видот, намената на делото, јазикот на изданието и оргиналот, 
тираж, број на страници и вид на издавачот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/01/02 Статистичко истражување за кина (КИНО.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Кина во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Број и вид на кина, прикажани филмови по вид и потекло, број на претстави и посетители и 
вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/01/03 Статистичко истражување за театрите (КУ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Театри во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на театри, број на изведени дела, јазик на кој се изведуваат претставите, претстави, 
посетители, гостувања, учество на фестивали, вработени (членови), податоци за изведеното дело.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/01/04 Статистичко истражување за филхармонии и професионални оркестри (ФО1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Филхармонијата, симфониските и професионалните оркестри во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на оркестарот, концерти, посетители, гостувања, број на изведени дела, вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/01/05 Статистичко истражување за  професионални ансамбли за народни игри (КУ3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Професионални ансабли за народни игри

Кратка содржина на 
истражувањето

Концерти, посетители, гостувања, вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/01/06 Статистичко истражување за организирани ликовни изложби (ЛД1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти во Република Македонија кои организираат ликовни изложби.

Кратка содржина на 
истражувањето

Организирани ликовни изложби според видот, ликовни уметници кои учествувале на изложбите, 
земја на потекло на уметниците, посетители на ликовни изложби, откупени ликовни дела.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/01/07 Статистичко истражување за организирани ликовни колонии (ЛД.2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Ликовни колонии организирани во Република Македонија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Организирани ликовни колонии, број на учесници во работата на ликовните колонии, број на дела 
настанати за време на работата на колонијата, вкупен фонд на дела во сопственост на колонијата, 
потекло на учесниците во ликовните колонии.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/01/08 Статистичко истражување - музеи, музејски збирки (КУ.4, КУ.5)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        

Извештајна единица Музеи, музејски збирки и галерии во Република Македонија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Музеи, музејски збирки и галерии по вид, инвентарирани и изложени предмети по вид, простории, 
изложби, посетители, вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270
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1.04.01/01/09 Статистичко истражување за библиотеки (БИБ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        

Извештајна единица Библиотеки во Република Македонија (освен библиотеките на основните и средните училишта).

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на библиотеките, книжен и некнижен фонд на библиотеката, корисници во библиотеките - 
читатели, размена, вработени во библиотеките и др.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2014
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270
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1.04.01/01/10 Статистичко истражување за здруженија за техничка култура , друштва и клубови и сојузи за 
техничка култура (ТК.1, ТК.2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        

Извештајна единица Клубовите (друштвата) за техничка култура.

Кратка содржина на 
истражувањето

Секции во состав на клубот (друштвото), активни членови по социоекономски групи, по возраст, 
според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница, стручни и раководни кадри, учество на 
клубот (друштвото) на организирани активности и манифестации , сојузи за техничка култура, 
организирани манифестации според нивото на организирање, број на клубови (друштва) - 
учесници на организираните манифестации, број на членови - учесници на организираните 
манифестации, стручни и раководни кадри на сојузот, извори на финансирање на сојузот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2015

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270
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1.04.01/02 Јавно информирање
1.04.01/02/01 Статистичко истражување за весници (ПЕЧАТ.2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои во извештајната година издаваат весници во Република Македонија (според 
евиденцијата на НУБ).

Кратка содржина на 
истражувањето

Весниците се следат според издавачот, времето на излегување, јазикот на издавањето, видот на 
писмото, намената.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/02/02 Статистичко истражување за списанија (ПЕЧАТ.3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои издаваат списанија во Република Македонија (според евиденцијата на НУБ)

Кратка содржина на 
истражувањето

Списанија според времето на издавање, јазикот на издавање, намената, излезени броеви, тираж и 
вид на издавачот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/02/03 Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни 
друштва во РМ  кои емитуваат радиопрограма (РА.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Јавните радиодифузни претпријатија и трговските радиодифузни друштва кои емитуваат 
радиопрограма

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на деловни субјекти кои емитуваат радиопрограма, емитувана радиопрограма во часови, 
потекло на производството на емитуваната радиопрограма, радиопрограма според јазикот на 
емитување, вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/02/04 Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни 
друштва во РМ кои емитуваат телевизиска програма (ТВ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Јавните радиодифузни претпријатија и трговските радиодифузни друштва кои емитуваат 
телевизиска програма

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на деловни субјекти кои емитуваат ТВ програма, емитувана ТВ програма во часови, потекло на 
производството на емитуваната ТВ програма, ТВ програма според јазикот на емитување, 
вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.04.01/03 Статистика на избори
1.04.01/03/01 Статистичко истражување - Парламентарни избори во Република Македонија  (предложени и 

избрани кандидати) (ПИ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Четиригодишна         

Извештајна единица Органи на државната власт.

Кратка содржина на 
истражувањето

Идентификациски податоци за предложени и избрани кандидати за пратеници по пол, возраст, 
предлагач,  школска подготовка, занимање, етничка припадност, економски статус на кандидатите 
и др.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2015

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

107



1.04.01/03/02 Статистичко истражување - Локални избори во Република Македонија (ЛИ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Четиригодишна         

Извештајна единица Органи на државната власт

Кратка содржина на 
истражувањето

Идентификациски податоци за предложени и избрани членови на советите на општините и Советот 
на градот Скопје, предложени и избрани градоначалници по предлагач, пол, возраст, школска 
подготовка, етничка припадност, занимање  и др.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.05 Здравје и безбедност

1.05.01 Јавно здравство

1.05.01/01 Јавно здравство
1.05.01/01/02 Статистика на лекуваните болни во службата за стационарно лекување

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи 
Центри за јавно здравје во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за здравствената установа: назив на здравствената установа (ЈЗУ,ПЗУ), единствен матичен 
број на субјектот, назив на организациската единица, реден број на организациската единица во 
состав, населено место, општина. Лични податоци за лицето лекувано во станционарните 
здравствени установи – болници: име и презиме, име на еден од родителите,  ЕМБГ, број на 
здравствена картичка, пол и возраст, етничка припадност, вероисповед, брачна состојба, највисоко 
завршено училиште, занимање, главна дејност според Националната класификација на дејностите, 
место и адреса на постојано живеење, економски статус, основ на здравствено осигурување, 
податоци за периодот на чекање и за упис во книгата на чекање. 

Медицински податоци за лицето лекувано во станционарните здравствени установи – болници: 
број на историјата на болест, интерен болнички идентификатор, датум на приемот, датум на 
исписот, дијагноза на основното заболување по МКБ-10,  извршена операција – податоци за 
операцијата, број на породувањето, податоци за интензивна терапија и вештачка вентилација, 
податоци за терапијата, повредата, прва (итна) помош, начин на доаѓање во болницата, природа на 
насилството/повредата и надворешна причина за повредата, податоци за политраума, време на 
повредата, рехабилитација, траење на третманот, упатување и состојба при отпуштање, податоци 
за класификација по ДРГ, дата на смрт, причина за смрт по МКБ-10, обдукција. Податоци за 
лекарот: име и презиме, број на лиценца.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
Следење на клинички перформанси – Светска банка
EUROSTAT
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1.05.01/01/03 Статистика за кадар, работа и утврдени заболувања – состојби во здравствените установи

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи 
Центри за јавно здравје во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за здравствените работници, по профили, за бројот на местата – пунктови, за посетите кај 
лекар и останатите медицински работници, за заболувањата и состојбите утврдени во соодветните 
служби.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
EUROSTAT
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1.05.01/01/04 Извештај за организациската структура и кадрите

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи 
Центри за јавно здравје во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за мрежата на здравствени установи, кадар по профил, возраст и пол.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
EUROSTAT

111



1.05.01/01/05 Индивидуален извештај за малигна неоплазма

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи 
Центри за јавно здравје во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за здравствената установа: назив на здравствената установа (ЈЗУ,ПЗУ), единствен матичен 
број на субјектот, назив на организациската единица, реден број на организациската единица во 
состав, населено место, општина. Лични податоци за лицето лекувано во здравствени установи: 
име и презиме, име на еден од родителите,  ЕМБГ, број на здравствена картичка, пол и возраст, 
етничка припадност, вероисповед, брачна состојба, највисоко завршено училиште, занимање, 
главна дејност според Националната класификација на дејности, место и адреса на постојано 
живеење, економски статус, основ на здравствено осигурување, податоци за период на чекање и за 
упис во книгата на чекање. Фактори на ризик. 

Медицински податоци: број на историјата на болест-картон и дневник за вонстационарни болни, 
дата на утврдување на сегашната малигна неоплазма, дијагноза на малигната неоплазма по МКБ-
10,  анатомска локализација (примарна-метастаза), хистолошка (цитолошка) дијагноза по МКБ-О , 
стадиум на болеста, клинички стадиум пред примарна терапија, начин на утврдување на сегашното 
заболување, начин на лекување, состојба при испис, потврда за смрт, дата на смрт, причина за смрт 
по МКБ-10, обдукција. Податоци за лекарот: име и презиме, број на лиценца, факсимил.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992.
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
IARC
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1.05.01/01/06 Индивидуален извештај за шеќерна болест

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи 
Центри за јавно здравје во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за здравствената установа: назив на здравствената установа (ЈЗУ,ПЗУ), единствен матичен 
број на субјектот, назив на организациската единица, реден број на организациската  единица во 
состав, населено место, општина. Лични податоци за лицето лекувано во здравствени установи: 
име и презиме, име на еден од родителите,  ЕМБГ, број на здравствена картичка, пол и возраст, 
етничка припадност, вероисповед, брачна состојба, највисоко завршено училиште, занимање, 
главна дејност според Националната класификација на дејности, место и адреса на постојано 
живеење, економски статус, основ на здравствено осигурување, податоци за периодот на чекање и 
за упис во книгата на чекање. 

Медицински податоци: број на историјата на болест-картон и дневник за вонстационарни болни, 
дијагноза по МКБ-10 (со актуелна комплкација или без компликации), дата на посета кај лекар, дата 
на прво утврдување на дијагноза, симптоми при манифестација на болеста, повод за 
манифестација на болеста, семејна анамнеза, вид на шеќерна болест, вид на лекувањето според 
здравствената установа, вид на лекувањето според спроведената терапија, дата на отпочнување на 
лекувањето со инсулин, дијагноза на прва компликација по МКБ-10, дата на утврдување на прва 
компликација, други компликации, последици, дата на смрт, причина за смрт, обдукција. Податоци 
за лекарот: име и презиме, број на лиценца, факсимил.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
EUROSTAT
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1.05.01/01/07 Индивидуален извештај за бубрежна инсуфициенција

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи 
Центри за јавно здравје во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за здравствената установа: назив на здравствената установа (ЈЗУ,ПЗУ), единствен матичен 
број на субјектот, назив на организациската единица, реден број на организациската единица во 
состав, населено место, општина. Лични податоци за лицето лекувано во здравствени установи: 
име и презиме, име на еден од родителите,  ЕМБГ, број на здравствена картичка, пол и возраст, 
етничка припадност, вероисповед, брачна состојба, највисоко завршено училиште, занимање, 
главна дејност според Националната класификација на дејности, место и адреса на постојано 
живеење, економски статус, основ на здравствено осигурување, податоци за периодот на чекање и 
за упис во книгата на чекање. 

Медицински податоци: број на историјата на болест-картон и дневник за вонстационарни болни, 
дијагноза по МКБ-10, дата на посета кај лекар, дата на прво утврдување на дијагноза, причина, 
заболување што довело до бубрежна инсуфициенција, вид на бубрежна инсуфициенција, вид на 
лекувањето според здравствената установа, вид на лекувањето според спроведената терапија, дата 
на отпочнување на лекувањето со хемодијализа, дата на извршување на трансплантација на бубрег, 
дата на отфрлање на трансплантираниот бубрег, последици, дата на смрт, причина за смрт, 
обдукција. Податоци за лекарот: име и презиме, број на лиценца, факсимил.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
EUROSTAT
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1.05.01/01/08 Статистика на белодробни болести и туберкулоза (кадар, работа и утврдени заболувања – 
состојби во специјалистичко-консултативни служби за туберкулоза)

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Диспанзери за туберкулоза 
Центри за јавно здравје во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за здравствените работници, по профили, за бројот на местата – пунктови, за посетите кај 
лекар и останатите медицински работници, за заболувањата и состојбите утврдени во службата за 
белодробни болести и туберкулоза.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
EURO/TB Официјален годишен извештај, СЗО
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
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1.05.01/01/09 Извештај за пријавени случаи на заразни заболувања

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи/институции
Центри за јавно здравје / подрачни единици

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за лицето кај кое е утврдено (клинички и/или лабораториски) заразно заболување, кое 
заразно заболување, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, ден и месец во кој 
настанало заболувањето/смрт, пол и возраст на заболениот, занимање, место на постојано 
живеење.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
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1.05.01/01/10 Извештај за пријавени микробиолошки докажани причинители на  заразни заболувања и 
резистенција на антибиотици

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствените установи кои имаат микробиолошки или други лаборатории
Центри за јавно здравје, нивни подрачни единици

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за лицето кај кое е утврден позитивен резултат за присуство на причинител на заразна 
болест (лабораториски), упатна дијагноза, материјал за анализа, применет лабораториски метод, 
постоење на антимикробна резистенција, пол и возраст на заболениот, место на постојано 
живеење.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
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1.05.01/01/11 Извештај за пријавени случаи на заболени од бруцелоза

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи/институции
Центри за јавно здравје / Подрачни единици

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за лицето кај кое е утврдена бруцелоза, лабораториска потврда, преземени мерки и 
податоци за исходот на болеста, ден и месец во кој настанало заболувањето, пол и возраст на 
заболениот, занимање, место на постојано живеење.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
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1.05.01/01/12 Извештај за пријавени случаи на заболени од ХИВ/СИДА

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи/институции
Центри за јавно здравје / подрачни единици

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за лицето кај кое е утврдено ХИВ носителство или заболување од СИДА - лабораториски 
потврдено, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, ден и месец во кој настанало 
заболувањето, пол и возраст на заболените, занимање, место на постојано живеење.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, СЗО
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1.05.01/01/13 Извештај за задолжителни имунизации против заразни  болести

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи/институции
Центри за јавно здравје / подрачни единици

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бројот на  подлежачки и вакцинирани лица, по видови вакцини, возраст, според 
календарот за вакцинација, вакцинален опфат.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, Светска здравствена 
организација, Регионална канцеларија за Европа, Копенхаген
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1.05.01/01/14 Индивидуален извештај за интоксикација

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи 
Центри за јавно здравје во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за здравствената установа: назив на здравствената установа (ЈЗУ,ПЗУ), единствен матичен 
број на субјектот, назив на организациската единица, реден број на организациската единица во 
состав, населено место, општина. Лични податоци за лицето лекувано во здравствени установи: 
име и презиме, име на еден од родителите,  ЕМБГ, број на здравствена картичка, пол и возраст, 
етничка припадност, вероисповед, брачна состојба, највисоко завршено училиште, занимање, 
главна дејност според Националната класификација на дејности, место и адреса на постојано 
живеење, економски статус, основ на здравствено осигурување, податоци за периодот на чекање и 
за упис во книгата на чекање. Медицински податоци: дијагноза по МКБ-10, лабораториски наод, 
дата на настанување на труењето, населено место на настанување на труењето, час на настанување 
на труењето, место на настанување на труењето, дата на првото утврдување на дијагнозата, 
причина, односно вид на интоксикација, кое е по ред труењето, вид на лекувањето, исход на 
лекувањето, дата на смрт, причина за смрт по МКБ-10. Податоци за лекарот: име и презиме, број на 
лиценца, факсимил.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, Светска здравствена 
организација, Регионална канцеларија за Европа, Копенхаген
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1.05.02 Здравје и безбедност на работа

1.05.02/01 Здравје и безбедност на работа
1.05.02/01/02 Тримесечен извештај за несреќи на работа

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи 
Подрачни единици на Фондот за здравствено осигурување

Кратка содржина на 
истражувањето

Повредени лица, според дејностите, изворот на несреќата, местото на работа, начинот на 
настанувањена несреќата, природата на повредата и причината за несреќата, користење на лични 
заштитни средства на работа.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, 
Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, Светска здравствена 
организација, Регионална канцеларија за Европа, Копенхаген
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1.05.02/01/03 Евиденција на времено и трајно отсуство од работа

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи
Подрачни единици на Фондот за здравствено осигурување

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за осигуреникот, податоци за обврзникот за уплата на придонесите, податоци за 
спреченоста, односно отсуство за работа (дијагноза: почетна шифра-крајна шифра, дата на 
спреченост за работа, прв ден за спреченост на работа, дата на сместување во болничка установа), 
причина за спреченоста (болест и повреда надвор од работа, повреда на работа и професионална 
болест, лекување и медицинско испитување, негување на болно дете до тригодишна возраст, 
негување на болен член на потесно семејство над тригодишна возраст, доброволно давање на крв, 
ткиво или орган, изолираност заради спречување на зараза, бременост, раѓање и мајчинство), дали 
повредата е предизвикана од трето лице, дали е рецидив, причина за повреда на работа.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за сите“, Светска здравствена 
организација, Регионална канцеларија за Европа, Копенхаген
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1.05.02/01/04 Индивидуален извештај за  професионална болест

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         

Извештајна единица Здравствени установи кои го утврдуваат професионалното заболување
Институт за медицина на трудот на Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за здравствената установа: назив на здравствената установа (ЈЗУ,ПЗУ), единствен матичен 
број на субјектот, назив на организациската единица, реден број на организациската единица во 
состав, населено место, општина. Лични податоци за лицето лекувано во здравствени установи: 
име и презиме, име на еден од родителите,  ЕМБГ, број на здравствена картичка, пол и возраст, 
етничка припадност, вероисповед, брачна состојба, највисоко завршено училиште, занимање, 
главна дејност според Националната класификација на дејности, место и адреса на постојано 
живеење, економски статус, основ на здравствено осигурување, податоци за периодот на чекање и 
за упис во книгата на чекање. Податоци за работодавачот. Податоци за одговорното лице за 
безбедност и здравје на работното место. Медицински податоци: дијагноза и шифра на болеста 
според МКБ-10, дата на утврдување на дијагнозата, вид на етиолошкиот агенс за настанување на 
болеста, должина на изложеност, реден број на болеста според Правилникот за листата на 
професионални болести, вид на лекувањето, работна способност, исход на лекувањето, дата на 
смрт, обдукција.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.06 Дистрибуција на приходи и услови за живеење

1.06.01 Анкета за потрошувачката на домаќинствата

1.06.01/01 Анкета за потрошувачката на домаќинствата
1.06.01/01/01 Анкета за потрошувачката на домаќинствата (АПД)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна/Годишна       

Извештајна единица Домаќинства

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за расположливите средства според изворите, употребените средства 
според намената на потрошувачката, висината на употребените парични средства, количествата на 
прехранбени и други артикли наменети за лична употреба, снабденоста на домаќинствата со некои 
поважни трајни потрошни добра.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју
Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.06.02 Приходи, социјална вклученост и услови за жиеење

1.06.02/01 Приходи, социјална вклученост и услови за жиеење
1.06.02/01/01 Анкета за приходи и услови за живеење (АПУЖ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Домаќинства и лица

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за различните видови на приходи и услови за живеење со цел да се 
обезбедат податоци за сиромаштијата и социјалната исклученост и условите за живеење.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 450

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 1177/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа од 16 јуни 2003
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1980/2003 на Европската комисија од 21 октомври 2003
Регулатива (ЕЗ) бр. 1981/2003 на Европската комисија од 21 октомври 2003
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1982/2003 на Европската комисија од 21 октомври 2003
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1983/2003 на Европската комисија од ноември 2003
Регулатива  (ЕЗ) бр. 28/2004 на Европската комисија од 5 јануари 2004
Регулатива (ЕЗ) бр. 1553/2005 на Европскиот парламент и на Советот на Европа од 7 септември 2005
Регулатива  (ЕЗ) бр. 676/2006 на Европската комисија од мај 2006
Регулатива  (ЕЗ) бр. 646/2009 на Европската комисија од 23 јули 2009
Регулатива  (ЕЗ) бр. 481/2010 на Европската комисија од 1 јуни 2010
Регулатива (ЕЗ) бр. 1157/2010 на Европската комисија од 9 декември 2010
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1.06.02/01/02 Годишна пресметка на релативната сиромаштија (аналитичко истражување)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Домаќинства и лица

Кратка содржина на 
истражувањето

Пресметка на линијата на сиромаштија, дефинирана како 70% од медијалната еквивалентна 
потрошувачка, користејќи ја АПД како извор на податоци за потрошувачката.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју
Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07 Социјална заштита

1.07.01 Социјална заштита
1.07.01/01 Социјална заштита

1.07.01/01/01 Статистичко истражување за корисниците и формите на социјална заштита (СЗ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Меѓуопштински центар за социјална работа

Кратка содржина на 
истражувањето

Состојба на движењето на корисниците на социјална заштита според категориите за малолетни и 
полнолетни корисници, форми, мерки и услуги на социјалната заштита, малолетни и полнолетни 
корисници според категории , по пол и по години на старост, распределување на децата според 
видот и степенот на попреченоста , пол и години на старост.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

т + 180
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1.07.01/01/02 Статистичко истражување за социјална парична помош  (дополнителен извештај) (СЗ.1Д)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Меѓуопштински центар за социјална работа

Кратка содржина на 
истражувањето

Состојба и движење, пол и години на старост, работен статус на корисниците на социјална парична 
помош, на носителот на домаќинството и вкупно исплатени средства за социјална парична помош.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/01/03 Статистичко истражување за центрите за социјална работа (СЗ.61)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Меѓуопштински центар за социјална работа

Кратка содржина на 
истражувањето

Развиеност на центарот по служби кои ги има и функции кои ги врши и организации над кои 
центарот врши стручен надзор. Вработени според занимањето, степенот на образованието, според 
изјаснувањето за припадноста кон етничка заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/01/04 Статистичко истражување за установите за сместување на деца и млади без родители и 
родителска грижа (СЗ.20)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Домови за доенчиња и мали деца, детски домови и установи за згрижување на деца и млади без 

родители и родителска грижа

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на домот, број на корисници кои не се примени поради пополнет капацитет, број на корисници 
кои се под старателство, број на корисници кои се сместени врз основа на одлука на судот, 
корисници според полот и годините на старост, според родителите (потполно- непотполно 
семејство), плаќање за престојот, корисници според училиштето што го посетуваат, корисници 
според местото на постојано живеење, корисници според изјаснувањето на родителот, старателот 
или лично за припадноста кон етничка заедница. Вработени според занимањето, степенот на 
образованието и според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/01/05 Статистичко истражување за установите за згрижување на лица со посебни потреби (СЗ.30)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Домови за лица со пречки во интелектуалниот развој и домови за лица со пречки во телесниот 

развој

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на домови, број на корисници кои не се примени поради пополнет капацитет, број на 
корисници кои се под старателство, број на корисници на осигуреници, број на корисници 
сместени по одлука на судот, корисници според видот на попреченоста и училиштето што го 
посетуваат, корисници според видот на попреченоста и плаќањето за престојот, корисници според 
полот и според родителите (потполно-непоптполно семејство), корисници според 
социопрофесионалната положба на родителот-издржувателот, корисници според местото на 
постојано живеење, корисници според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница. 
Вработени  според занимањето, степенот на образованието и изјаснувањето за припадност кон 
етничка заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/01/06 Статистичко истражување за  установите за згрижување на деца и млади со воспитно-социјални 
проблеми (ВЗ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Установите за згрижување на деца и млади со воспитно-социјални проблеми и заводи за 

згрижување, воспитание и образование на деца и млади.

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на установата, број на корисници кои не се примени поради пополнет капацитет, број на 
корисници кои се под старателство, број на корисници стручно оспособени, корисници по години 
на старост и пол, според училиштето што го посетуваат, корисници според родителите (потполно-
непотполно семејство), корисници според социопрофесионалната положба,  образование на 
родителот- издржувателот , корисници според одлуката за прием во установата, корисници 
упатени од организацијата во извештајниот период, корисници што поминале преку дисциплински 
центар, корисници според должината на престојот во заводот-домот и редот на приемот, 
корисници според местото на постојано живеење, корисници според изјаснувањето за припадност 
кон етничка заедница. Вработени според занимањето, степенот на образованието и според 
изјаснувањето  за припадност кон етничка заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/01/07 Статистичко истражување за организациите за професионална рехабилитација (СЗ.40)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Заводи-центри за стручно оспособување и вработување, заштитни работилници и трговски друштва 

за вработување на инвалиди.

Кратка содржина на 
истражувањето

Форма на сопственост на организацијата, број на одбиени барања, број на инвалиди со потполно 
сместување, вработени инвалиди и рехабилитанти според правнниот основ и инвалиди според 
типот и видот на инвалидитетот, вработени инвалиди и рехабилитанти според полот, дејноста и 
причината за користење на организацијата, рехабилитанти според плаќањето на рехабилитацијата 
и сместувањето, оспособени рехабилитанти, инвалиди-рехабилитанти според местото на постојано 
живеење, инвалиди-рехабилитанти според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница. 
Вработени (без рехабилитанти) според занимањето, степенот на образование,  според 
изјаснувањето за припадност кон етничка заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/01/08 Статистичко истражување за установите - домовите за возрасни лица (СЗ.52)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Домови за сместување и згрижување на возрасни лица

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на установата-домот, број на лица кои не се примени поради пополнет капацитет, корисници 
според годините на старост и полот, корисници според причината за прием во домот и според 
плаќањето за престој во установата, корисници според местото на постојано живеење, 
изјаснувањето за припадност кон етничка  заедница. Вработени според занимањето, степенот на 
образованието, според  изјаснувањето за припадност кон етничка заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/01/09 Статистичко истражување за домови- интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор 
од местото на престојот на родителот-издржувателот (ШД)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Домови - интернати за ученици и студенти (за основните, средните и средните верски училишта и 

за студенските домови)

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на домот - интернатот, број на ученици - студенти  кои не се примени поради пополнет 
капацитет, број на ученици - студенти по одлука на судот, полн износ на пропишаната месечна 
уплата и капацитетот, ученици - студенти според училиштето што го посетуваат и според 
изјаснувањето за припадност кон етничка заедница и  ученици - студенти според местото на 
постојано живеење и според плаќањето на престојот во домот - интернатот, според 
социопрофесионалната положба и образованието на родителот - издржувателот. Вработени според 
занимањето и степенот на образование и според изјаснувањето за припадност кон етничка 
заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/02 Детска заштита

1.07.01/02/01 Статистичко истражување за установи за згрижување  и воспитание  на деца - детски градинки 
(ДГ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на установата, организациски облици на установата,  број на смени на работење на установата, 
деца што не се примени поради пополнет капацитет, деца под старателство, број на деца и групи, 
по пол и по возраст, според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница, јазик на кој 
организациските облици ја вршат згрижувачко- воспитната работа,  деца според должината на 
дневениот престој и исхраната, деца-корисници на партиципација, деца според 
социопрофесионалната положба и според вработеноста на родителот-старателот. Вработени 
според занимањето и степенот на стручното образование, изјаснувањето за припадност кон 
етничка заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/02/02 Статистичко истражување за установи  за згрижување и воспитание на деца - детски градинки (за 
објекти-клонови) (ДГ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Установи за згрижување и воспитание на деца -детски градинки за сите објекти (клонови) што се 

наоѓаат во друго населено место

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на деца и групи по пол и по возраст, според изјаснувањето за припадност кон етничка  
заедница, јазик на кој организациските единици ја вршат згрижувачко- воспитната работа. 
Вработени според занимањето и степенот на стручното образование, изјаснувањето за припадност 
кон етничка заедница.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 5

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/02/03 Статистичко истражување за корисници на додатоци (детски и родителски додатоци) (ДД/РД)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Меѓуопштински центар за социјална работа.

Кратка содржина на 
истражувањето

Корисници на додатоци:  на детски додаток (број на деца и број на семејства), корисници на 
посебен додаток (број на деца и број на семејства), еднократна парична помош за новороденче. 
Корисници на родителски додаток за трето, четврто и единствен родителски додаток (број на деца, 
корисници-мајка, татко, старател и друго). Корисници на додатоци според етничката припадност и 
расходи за додатоците.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/03 ЕССПРОС

1.07.01/03/06 ЕССПРОС (ЕССПРОС)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Агенција за вработување на Република Македонија

Министерство за труд и социјална политика - Сектор за труд
Министерство за труд и социјална политика - Сектор за социјална заштита
Министерство за труд и социјална политика - Сектор за буџет, финансии и сметководство
Министерство за труд и социјална политика - Управа за прашања на борците и воените инвалиди
Министерство за труд и социјална политика - Сектор за пензиско и инвалидско осигурување 
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Министерство за образование и наука
Министерство за транспорт и комуникации
Министерство за правда
Министерство за здравство
Фонд за здравствено осигурување

Кратка содржина на 
истражувањето

Извештајните единици, секоја во својот домен, доставуваат финансиски и други податоци  
поврзани со социјалната заштита, имплементирани во соодветни програми (шеми) подготвени 
според регулативите на ЕУ. Овие податоци се доставуваат во соодвeтни квалитативни и 
квантитативни обрасци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 485/2007 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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1.07.01/04 Пензиско, инвалидско и социјално осигурување

1.07.01/04/01 Број на корисници по видови на пензија

Носител Фонд на пензиското и инвалидското осигурување

Периодика Годишна         

Извештајна единица Административни евиденции

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на корисници на пензија по видови на пензија (старосна, инвалидска и семејна) и по основ на 
стекнато право (работничко, воено и земјоделско).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување
Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/04/02 Движење на корисниците на пензија

Носител Фонд на пензиското и инвалидското осигурување

Периодика Годишна         

Извештајна единица Административни евиденции

Кратка содржина на 
истражувањето

Нови корисници на пензија кои оствариле право на пензија и починати корисници кои изгубиле 
право на пензија.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување
Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/04/03 Корисници на пензија според висината на пензијата

Носител Фонд на пензиското и инвалидското осигурување

Периодика Годишна         

Извештајна единица Административни евиденции

Кратка содржина на 
истражувањето

Висина на пензијата по групи на износи на пензија, по видови на пензија и просечна исплатена 
пензија.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување
Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/04/04 Број на обврзници, осигуреници за кои е поднесена МППП пријава и за кои е платен придонес за 
ПИО

Носител Фонд на пензиското и инвалидското осигурување

Периодика Годишна         

Извештајна единица Административни евиденции

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бројот на обврзници и осигуреници на територија на Р. Македонија за кои е платен 
придонесот. Структура на осигурениците по пол и по возраст.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување
Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.07.01/04/05 Број на вработени за кои се платени и распределени придонесите (МППП)

Носител Фонд на пензиското и инвалидското осигурување

Периодика Годишна         

Извештајна единица Административни евиденции

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на вработени во првиот и вработени во првиот и вториот столб (приватни пензиски фондови и 
износ на средства пренесени во ФПИОМ и во приватните пензиски фондови.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување
Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.09 Безбедност на храната

1.09.02 Статистика на активности за контрола и следење
1.09.02/01 Статистика на активности за контрола и следење

1.09.02/01/01 Извештај за здравствената безбедност на храната и предметите кои се во контакт со храната

Носител Институт за јавно здравје

Периодика Годишна         
Извештајна единица Центри за јавно здравје, Институт за храна при Факултетот за ветеринарна медицина и други јавни 

научно-истражувачки институции

Кратка содржина на 
истражувањето

Број и видови на прехранбени производи тестирани  според групите, вкупен број на тестирани, 
број на неисправни, причина за неисправност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Codex alimentarius 
Европска легислатива која се однесува на безбедноста на храната и на предметите кои доаѓаат во 
контакт со храната
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1.10 Статистика на криминал

1.10.01 Статистика на криминал
1.10.01/01 Статистика на криминал

1.10.01/01/01 Статистичко истражување за  пријавено полнолетно лице против кое постапката по кривичната 
пријава и претходната постапка се завршени (СК1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Основни јавни обвинителства во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Пријавени полнолетни лица - податоци за сторителот -ден, месец и година на раѓање, пол, возраст,  
место на живеење, припадност кон етничка заедница, податоци за кривичното дело (законски 
назив, применет закон, дата на извршување на делото), податоци за постапката (кој ја поднел 
кривичната пријава , вид на одлуката, траење на притворот и траење на постапката).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.10.01/01/02 Статистичко истражување за обвинето полнолетно лице против кое кривичната постапка 
правосилно е завршена (СК2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Основни судови во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Обвинети и осудени полнолетни лица - податоци за сторителот - ден , месец и година на раѓање , 
пол, возраст, место на живеење, занимање, припадност кон етничка заедница, школска подготовка, 
соизвршителство и притвор, податоци за кривичното дело (законски назив, применет закон , дата 
на извршување на делото ), обид, стек, вид на одлуката, изречени санкции и траење на постапката.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.10.01/01/03 Статистичко истражување за малолетно лице против кое  постапката по кривичната пријава и 
подготвителната постапка се завршени (СК3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Основни јавни обвинителства во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Пријавени малолетни лица - податоци за сторителот, ден , месец и година на раѓање , пол, возраст, 
место на живеење, занимање, припадност кон етничка заедница, школска подготовка, 
соизвршителство и притвор, податоци за кривичното дело (законски назив , применет закон , дата 
на извршување на делото), обид, стек, вид на одлуката, податоци за семејната состојба, 
занимањето на родителите и траењето на постапката.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.10.01/01/04 Статистичко истражување за обвинето малолетно лице против кое кривичната постапка  пред 
советот правосилно е завршена (СК4)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Основни судови во Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Обвинети и осудени малолетни лица - податоци за сторителот - ден , месец и година на раѓање ,  
пол, возраст,  место на живеење, занимање, припадност кон етничка заедница, школска 
подготовка, соизвршителство и притвор, податоци за кривичното дело( законски назив, применет 
закон , дата на извршување на делото), обид, стек, вид на одлуката, изречени санкции, податоци за 
семејната состојба, занимање на родителите и траење на постапката.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.10.01/01/07 Статистичко истражување за сторени кривични дела и број на униформираниот и цивилниот 
состав на полицијата

Носител Министерство за внатрешни работи

Периодика Годишна         

Извештајна единица Физичко лице

Кратка содржина на 
истражувањето

Вкупен број на кривични дела според законската квалификација и вкупен број на сторители, 
посебно кривични дела со елементи на насилство, како и број на полициски службеници од 
цивилниот и од униформираниот состав.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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1.10.01/01/08 Статистички извештај за движењето на малолетни и полнолетни лица во казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи (ИК)

Носител Министерство за правда

Периодика Месечна         

Извештајна единица Казнено-поправните и воспитно-поправните установи

Кратка содржина на 
истражувањето

Примени, отпуштени, состојба на крајот на извештајниот период.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45
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2 Макроекономски статистики
2.01 Годишни економски сметки

2.01.02 Национални сметки: агрегати
2.01.02/01 Национални сметки: агрегати

2.01.02/01/01 Годишен извештај за инвестиции во основни средства (ИНВ.01)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за деловниот субјект, извршени исплати за набавка на основни средства, временски 
разграничувања меѓу исплатите за набавки на основни средства и остварените набавки со состојба 
на 31.12 од извештајната година, вредност на инвестициите во основни средства, инвестиции во 
основни средства по намена на вложувањето и по територија и инвестиции и тековни трошоци за 
заштита на животната средина.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/02 Пресметка на додадената вредност кај корисниците на средства на буџетот и фондовите, 
Буџетот на Републиката и буџетите на единиците на локално ниво на државата и буџетите на 
фондовите

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Централен регистар; Управа за јавни приходи

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-вредност на производството, меѓуфазна потрошувачка, бруто-дододена вредност, средства 
на вработените, амортизација, број на вработени на повеќе нивоа на аграгација според НКД, на 
ниво на сектор и според големината на деловните субјекти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа  
Регулатива (ЕЗ) бр. 1500/2000  на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/03 Пресметка на додадената вредност на финансиските институции и осигурителните компании

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Централен регистар
Народна банка на Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-вредноста на производството, меѓуфазна
потрошувачка, бруто-дододена вредност, средства на вработените,
амортизација, број на вработени на повеќе нивоа на агрегација
според НКД, на ниво на сектор, според големината на деловните
субјекти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 448/98 на Советот на Европа 
Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Европската комисија 
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/04 Пресметка на додадената вредност на нефинансиските претпријатија

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Централен регистар

Управа за јавни приходи

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-вредност на производството, меѓуфазна
потрошувачка, бруто-дододена вредност, средства на вработените,
амортизација, број на вработени, на повеќе нивоа на агрегација
според НКД, на ниво на сектор и според големината на деловните
субјекти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/05 Пресметка на  додадената вредност на самостојните вршители на дејност и на трговците-
поединци

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Централен регистар

Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Фонд за здравство
Фонд за ПИОМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-вредоста на производството, меѓуфазна
потрошувачка, бруто-додадена вредност, средства на вработените,
амортизација, број на вработени и други економски категории на
повеќе нивоа на аграгација според НКД, на ниво на сектор и според
големината на деловните субјекти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/06 Пресметка на додадената вредност на непрофитните организации

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Централен регистар

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-вредноста на производството, меѓуфазна
потрошувачка, бруто-додадена вредност, средства на вработените,
амортизација, број на вработени и други економски категории на
повеќе нивоа на аграгација според НКД, на ниво на сектор и според
големината на деловните субјекти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/07 Пресметка на БДП според расходниот метод по тековни цени

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Статистички истражувања кои ги спроведува Државниот завод за статистика Административни 
извори на податоци

Кратка содржина на 
истражувањето

БДП и неговите трошковни агрегати: финална потрошувачка на домаќинствата, финална јавна 
потрошувачка, бруто-инвестиции и увоз  на стоки и на услуги и извоз на стоки и на услуги.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.113/2002 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр. 448/98 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.1722/2005 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр.1287/2003 на Советот на Европа  на Европа
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010
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2.01.02/01/08 Пресметка на финалната потрошувачка на домаќинствата по тековни цени

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Деловни субјекти 

Административни извори на податоци
Статистички истражувања во ДЗС

Кратка содржина на 
истражувањето

Вредност на финалната потрошувачка на домаќинствата 
за 12 групи и нивни подгрупи во согласност со
Класификацијата на индивидуалната потрошувачка по намена
(COICOP).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 113/2002 на Европската комисија
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 Систем на национални сметки
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/09 Пресметка на импутираните станарини

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Државен завод за статистика
Управа за јавни приходи

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бруто-вредноста, меѓуфазната потрошувачка и компонентите на додадената вредност 
за импутираните станарини.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа 
Регулатива (ЕЗ) бр. 448/98 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.1722/2005 на Европската комисија 
Регулатива (ЕЗ) бр.1287/2003 на Советот на Европа  
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010
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2.01.02/01/10 Процена на додадената вредност од  угостителски услуги за сместување на туристи во објекти во 
индивидуална сопственост и извршени градежни работи во индивидуална режија

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Државен завод за статистика
Министерство за финансии

Кратка содржина на 
истражувањето

Додадена вредност во секторот Домаќинства

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ)  бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ)  бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/11 Постигнување на сеопфатност на БДП

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Здравствени установи
Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Додадена вредност од нерегистрирано и регистрирано производство, приходи од нелегални 
активности, вредност на залихите со отстранување на влијанието на инфлацијата и вредност на 
сопствената финална потрошувачка.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т + 270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ)  бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ)  бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
Прирачник за мерење на неопфатената економија, ОЕЦД
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2.01.02/01/12 Пресметка на  додадената вредност од индивидуалното  земјоделско производство

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Државен завод за статистика

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување
Агенција за поддршка на развојот на земјоделството

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-вредност на производството, меѓуфазна
потрошувачка, бруто-додадена вредност, амортизација за секторот Домаќинства.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ)  бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ)  бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/14 Додадена вредност и бруто-домашен производ според производниот метод, по постојани цени, 
на годишно  ниво

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица ДЗС, НБ на РМ,
Министерство за финансии и други релевантни институции

Кратка содржина на 
истражувањето

Тековни вредности на додадената вредност и бруто-домашниот производ, волуменски индекси за 
индустриското и земјоделското производство, како и соодветни количински индикатори за 
останатите дејности кои се користат за пресметка на волуменски индекси, ценовни индекси, 
извозни и увозни индекси на единечна вредност, број на вработени и други потребни податоци за 
пресметките од стручните одделенија на ДЗС, курсна листа и податоци од платниот биланс од НБ на 
РМ, приходи и расходи на централниот буџет од Министерството за финансии и други релевантни 
институции (на годишно ниво).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа од 25 јуни 1996 година  
Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулатива(ЕЗ) бр. 400/2009 
Систем на национални сметки СНС 93,  СНС 2008 
Прирачници на Евростат
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2.01.02/01/15 Бруто-домашен производ според расходниот метод, по постојани цени, на годишно  ниво

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Податоци од соодветните одделенија на ДЗС, НБ на РМ и други релевантни институции

Кратка содржина на 
истражувањето

Тековни вредности на бруто-домашниот производ пресметан според расходниот метод и неговите 
агрегати, стапки на раст, дефлатори и агрегати на БДП изразени во вредност од референтната 
година.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т+270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа од 25 јуни 1996 година  
Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулатива(ЕЗ) бр. 400/2009 
Систем на национални сметки СНС 93,  СНС 2008 
Прирачници на Евростат
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2.01.02/01/16 Пресметка на БДП според производниот метод

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Централен регистар
Министерство за финансии 
Управа за јавни приходи

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-домашен производ по пазарни цени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т + 270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 1500/2000 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/17 Преметка на инвестициите во основни средства

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         
Извештајна единица Административни евиденции на Министерството за финансии; статистички истражувања во ДЗС и 

други административни евиденции.

Кратка содржина на 
истражувањето

Вредност на инвестициите во основни средства според намената на вложувањата, техничката 
структура и видот на инвестициите. 
Податоци за инвестиции во основни средства според обликот на сопственост, институционалните 
сектори.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕС) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕС) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/21 Пресметка на потрошувачката на фиксниот капитал со методот на постојано инвентарисување

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Државен завод за статистика

Кратка содржина на 
истражувањето

Вредност на амортизацијата на основните средства по видови и институционални сектори; 
Бруто и нето-вредност на основните средства (фиксниот капитал).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕС) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕС) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Прирачници на Евростат и ОЕЦД
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2.01.02/01/22 Финансиски интермедијални услуги индиректно мерени (ФИСИМ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Расположливи податоци добиени од НБРМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Пресметка и алокација на финансиските интермедијални услуги индиректно мерени по НКД оддел 
и помеѓу корисници.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Закон за банки
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Регулатива (Е3) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (Е3) бр.400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (Е3) бр.448/98 на Советот на Европа
Регулатива (Е3) бр.1889/2002 на Европската комисија
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.02/01/23 Финансиски интермедијални услуги индиректно мерени (ФИСИМ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Расположливи податоци добиени од НБРМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Пресметка и алокација на финансиските интермедијални услуги индиректно мерени по НКД оддел 
и помеѓу корисници.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Закон за банки
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Регулатива (Е3) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (Е3) бр.400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (Е3) бр.448/98 на Советот на Европа
Регулатива (Е3) бр.1889/2002 на Европската комисија
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.03 Годишни секторски сметки
2.01.03/01 Годишни секторски сметки

2.01.03/01/01 Секторски  сметки и интегрирани национални сметки

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Народна банка на РМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Сет на сметки по институционални сектори и за
вкупната економија (сметка на стоки и на услуги, производна сметка,
сметка за создавање на доходот, сметка за распределба на
примарниот доход, сметка за секундарна распределба на доходот,
сметка за употреба на расположливиот доход, сметка за употреба на
прилагодениот расположлив доход, капитална сметка и финансиска
сметка).
Интегрирани национални сметки и сметка странство.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 720

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 1500/2000 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр. 1267/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.03/01/04 Сателитски здравствени сметки

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        
Извештајна единица Фонд за здравствено осигурување, Институт за јавно здравје, ДЗС

Кратка содржина на 
истражувањето

Системот на здравствени сметки е организиран со цел да се прикажат трошоците за здравство, од 
една страна, и финансирањето на здравството, од друга страна. Основните табели покажуваат кој ги 
финансира здравствените услуги, кој ги дава здравствените услуги и каков вид на здравствени 
услуги се добиваат во рамките на здравствениот систем.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2014

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на здравствени сметки - Прирачник на ОЕЦД
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2.01.04 Табели на понуда и на употреба  и инпут-аутпут табели
2.01.04/01 Табели на понуда и на употреба  и инпут-аутпут табели

2.01.04/01/01 Изработка на табелите на понуда и на употреба

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Статистички истражувања и бази на податоци во рамките на ДЗС, Министерство за финансии, 
Народна банка на Република Македонија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Табелите за понуда и за употреба  содржат податоци за: понудата на стоки и на услуги од домашно 
производство и од увоз, употребата на стоки и услуги за меѓуфазна потрошувачка и финална 
употреба (финална потрошувачка, бруто-инвестиции и извоз) и додадената вредност и нејзините 
компоненти.
Табелите се составуваат на ниво на 88 оддели на дејност според Националната класификација на 
дејностите, НКД Рев.2, и 88 оддели на производи според Класификацијата на производи по 
дејности (CPA), а се публикуваат на ниво на 21 сектор на производи и дејности.
Табелите за понуда и за употреба на стоките и на услугите ги содржат податоците за производната 
сметка, сметката за стоки и услуги и сметката за создавање на доходот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 885

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Прирачник за табелите на понуда, употреба и инпут-аутпут, Евростат 2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.113/2002 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр. 448/98 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.1722/2005 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр.1287/2003 на Советот на Европа
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.04/01/02 Изработка на инпут-аутпут табели

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Статистички истражувања и бази на податоци во рамките на ДЗС, Министерство за финансии, 
Народна банка на Република Македонија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Симетричните инпут-аутпут табели се основа за инпут-аутпут анализите. Тие ги опишуваат 
технолошко-економските односи во националната економија. Симетричните инпут-аутпут табели се 
матрици "производ по производ" или "дејност по дејност" кои подетално ги опишуваат домашните 
процеси на производството и трансакциите со производи во националната економија. 
Симетричните инпут-аутпут табели се изведуваат врз база на аналитички претпоставки, со 
трансформација на табелите за понуда и за употреба по основни цени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 1020

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.01.06 Регионални сметки
2.01.06/01 Регионални сметки

2.01.06/01/01 Регионални сметки

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Централен регистар, Управа за јавни приходи, ДЗС

Кратка содржина на 
истражувањето

Регионалните сметки како дел од Системот на национални сметки опфаќаат пресметка на  два 
основни индикатора: бруто-додадена вредност (БДВ) и бруто-инвестиции  во основни средства по 
региони (БИОС). Бруто-додадената вредност како основа за процена на бруто-домашниот производ 
на ниво на региони, претставува  мерка на економската активност на конкретниот регион. За 
подготовка на регионалните сметки се користи концептот на националните сметки во согласност со 
Системот на европските сметки (ЕСА 95). Регионализацијата на БДП и БИОС  се врши  во согласност 
со Номенклатурата на територијалните единици за статистика НТЕС, ниво 3. Методите на пресметка 
зависат од расположливоста на податоците на НТЕС, ниво 3. Главно се користат методите top-down 
и  pseudo bottom up.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.2223/96  од 25 јуни 1996, последен пат изменета со Регулативата (ЕЗ) 
бр.400/2009
Регулатива (ЕЗ) бр.1392/2007  од  13 ноември 2007
Регулатива (ЕЗ) бр.715/2010 на Европската комисија  од  10 август 2010  
Методи на регионалните сметки - бруто-додадена вредност и бруто-инвестиции во основни 
средства, по дејности (1995) ISBN 92-827-0159-X
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2.01.06/01/02 Годишен извештај за пресметка на додадената вредност за нефинансиски претпријатија (ДВ.01)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од нефинасискиот сектор

Кратка содржина на 
истражувањето

Годишниот извештај за пресметка на додадената вредност за нефинансиските претпријатија 
обезбедува  податоци непоходни за пресметка на основните макроекономските агрегати (БДП и 
БДВ). Со истражувањето се добиваат основни податоци за работењето на деловните субјекти: 
приходи, расходи, број на вработени и средства за вработените,  на ниво на главна дејност,  како и 
на ниво на локални единици на чиста дејност. Добиените податоци се употребуваат при 
регионализација на БДП, како и при подготовка на табелите за понуда и за побарувачка.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93
Европски систем на сметки ЕСС 95 
Регулатива бр.2223/96/ЕЕЗ на Советот на Европа
Методи на регионалните сметки - бруто-додадена вредност и бруто-инвестиции  во основни 
средства, по дејности
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2.02 Тримесечни сметки 

2.02.01 Тримесечни национални  сметки
2.02.01/01 Тримесечни национални сметки

2.02.01/01/01 Тримесечен извештај за пресметка на додадената вредност и инвестициите во основни средства 
за нефинанските деловни субјекти (ДВ.КВ.ИН)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Правни лица-нефинансиски деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за деловниот субјект, податоци за пресметка на додадената вредност (за тековното 
тримесечје), бруто- вредност на производството и меѓуфазна потрошувачка, податоци за пресметка 
на средствата на вработените, просечен број на вработени и состојба на залихите. Податоци за 
пресметка на вредноста на инвестициите во основни средства.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93,  СНС 2008
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата (ЕЗ) бр. 
400/2009 
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа од 25 јуни 1996 година  
Прирачници на Евростат 
Прирачник  „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.02.01/01/02 Тримесечна пресметка на додадената вредност кај корисниците на буџетот и фондовите, 
Буџетот на Републиката и буџетите на единиците на локално ниво на државата (локална 
самоуправа)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна 

Извештајна единица Министерство за финансиии и други релевантни институции за давање на потребните податоци.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за пресметка на меѓуфазната потрошувачка, додадената вредност, средствата на 
вработените и бројот на вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.02.01/01/03 Пресметка на БДП според расходниот метод, по тековни цени

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Статистички истражувања кои ги спроведува Државниот завод за статистика Административни 
извори на податоци.

Кратка содржина на 
истражувањето

БДП и неговите трошковни агрегати: финална потрошувачка на домаќинствата, финална јавна 
потрошувачка, бруто-инвестиции и увоз и извоз на стоки и на услуги.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 75

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.02.01/01/04 Пресметка на финалната потрошувачка на домаќинствата по тековни цени

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Анкета за потрошувачката на домаќинствата, трговија на мало, аналитичка евиденција на 
деловните субјекти и други административни извори.

Кратка содржина на 
истражувањето

Вредноста на финалната потрошувачка на домаќинствата која се пресметува за повеќе од 200 
основни групи, во согласност со Класификацијата на индивидуалната потрошувачка по намена 
(COICOP) и Европската програма за споредба (ECP).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 75

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.02.01/01/05 Пресметка на финалната јавна потрошувачка

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Министерство за финансии, Буџет

Кратка содржина на 
истражувањето

Анализа на остварените приходи на државата, по месеци; анализа на вкупните приходи и трошоци 
на централната влада по тримесечја; анализа на трансферите на централната влада по тримесечја; 
анализа на вкупните приходи и трошоци на екстрабуџетските фондови; анализа на податоците од 
буџетите на фондовите.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 75

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.02.01/01/06 Додадена вредност и бруто -домашен производ според производниот метод, по постојани цени, 
на тримесечно ниво

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Податоци од соодветните одделенија на ДЗС, НБ на РМ, Министерството за финансии и други 
релевантни институции

Кратка содржина на 
истражувањето

Стапка на раст/опаѓање на додадената вредност во однос на претходниот период и додадена 
вредност и бруто-домашен производ изразени во денари од соодветната референтна година.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 75

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.02.01/01/07 Пресметка на инвестициите во основни средства

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Административни извори - податоци од стручните одделенија во ДЗС

Кратка содржина на 
истражувањето

Тримесечните податоци за инвестициите во основни средства се пресметуваат со примена на 
методот на стоковни текови, во делот за машини и опрема, и примена на номинален индикатор за 
пресметка на градежништвото, како и процена за останатите инвестиции.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001

184



2.02.01/01/09 Пресметка на БДП според производниот метод по тековни цени, на тримесечно ниво 

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Статистички истражувања на  ДЗС, Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и други 
релевантни институции.

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-вредност на производството, бруто-додадена вредност, даноци на производи.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 75

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.02.01/01/10 Пресметка на БДП според расходниот метод, по постојани цени

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна

Извештајна единица Статистички истражувања кои ги спроведува Државниот завод за статистика, административни 
извори на податоци.

Кратка содржина на 
истражувањето

Стапка на раст/опаѓање на БДП и неговите трошковни агрегати: финална потрошувачка на 
домаќинствата, финална јавна потрошувачка, бруто-инвестиции и увоз и извоз на стоки и на услуги, 
изразени во денари од соодветната референтна година.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 75

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.02.01/01/11 Краткорочни пресметки на бруто -домашниот производ, Flash пресметки

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Статистички истражувања на ДЗС, административни извори и други релевантни институции

Кратка содржина на 
истражувањето

Бруто-домашен производ, стапка на раст.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008
Европскиот систем на сметки ЕСС 95, ЕСС 2010   
Регулатива(ЕЗ) бр.2223/96 на Советот на Европа
Регулатива(ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа, последно изменета со Регулативата(ЕЗ) бр. 
400/2009 
Прирачници на Евростат 
Прирачник „Тримесечни национални сметки" на ММФ, 2001
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2.03 Монетарна и финансиска статистика

2.03.03 Монетарни и финансиски индикатори
2.03.03/01 Монетарни и финансиски индикатори

2.03.03/01/01 Биланс и преглед на НБРМ/  (1СР, 1СФ)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Народна банка на РМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Изработка на биланси и прегледи во кои состојбата на средствата и обврските на НБРМ се 
класифицирани на стандарден начин по сектори, инструменти и валути, во согласност со 
меѓународните класификации.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 14

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник и упатство за монетарна и финансиска статистика, ММФ 2000 и ММФ април 2008 
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2.03.03/01/02 Биланс и преглед на останати депозитни институции (2СР, 2СФ)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Банки и штедилници

Кратка содржина на 
истражувањето

Изработка на биланси и прегледи во кои состојбата на средствата и на обврските на останатите 
депозитни институции се класифицирани на стандарден начин по сектори, инструменти и валути во 
согласност со меѓународните класификации.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 21

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник и упатство за монетарна и финансиска статистика, ММФ 2000 и ММФ април 2008 
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2.03.03/01/03 Преглед на депозитни институции  (3СФ)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица НБРМ, банки и штедилници

Кратка содржина на 
истражувањето

Изработка на преглед во кој состојбата на средствата и обврските на депозитните институции се 
класифицирани на стандарден начин по сектори, инструменти и валути, во согласност со 
меѓународните класификации.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 21

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник и упатство за монетарна и финансиска статистика, ММФ 2000 и ММФ април 2008 
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2.03.03/01/04 Биланс и преглед на останати финансиски институции (4СР, 4СФ)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Пензиски фондови, осигурителни компании, инвестициски фондови, друштва за управување со 
пензиски фондови и друштва за управување со инвестициски фондови.

Кратка содржина на 
истражувањето

Изработка на биланси и прегледи во кои состојбата на средствата и обврските на останатите 
финансиски институции се класифицирани на стандарден начин по сектори, инструменти и валути, 
во согласност со меѓународните класификации.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 115

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник и упатство за монетарна и финансиска статистика, ММФ 2000 и ММФ април 2008 
Систем на национални сметки 1993(СНС) 
Европски систем на сметки 1995 (ЕСС) 
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2.03.03/01/05 Преглед на финансиски институции (5СФ)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица НБРМ, банки, штедилници, пензиски фондови, осигурителни компании, инвестициски фондови, 
друштва за управување со пензиски фондови и друштва за управување со инвестициски фондови.

Кратка содржина на 
истражувањето

Изработка на преглед во кој состојбата на средствата и обврските на финансиските институции се 
класифицирани на стандарден начин по сектори, инструменти и валути во согласност со 
меѓународните класификации.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 115

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник и упатство за монетарна и финансиска статистика, ММФ 2000 и ММФ април 2008 
Систем на национални сметки 1993(СНС) 
Европски систем на сметки 1995 (ЕСС) 
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2.03.03/01/06 Парична маса, депозити и кредити (5СР, ДЕП, КРЕД)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица НБРМ, банки и штедилници

Кратка содржина на 
истражувањето

Паричната маса, како збир на различни финансиски инструменти класифицирани во согласност со 
степенот на нивната ликвидност, се дефинира во согласност со меѓународно прифатените 
дефиниции и критериуми. Депозитите се однесуваат на депозитните пари, депозитите по 
видување, орочените депозити и ограничените депозити на секторот на држатели на пари. 
Кредитите на секторот на држатели на пари се однесуваат на побарувањата врз основа на кредити, 
пресметаната камата врз основа на кредити, како и сомнителните и спорните побарувања врз 
основа на кредити, прикажани по сектори и валути.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 21

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник и упатство за монетарна и финансиска статистика, ММФ 2000 и ММФ април 2008 
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2.03.03/01/07 Извештај за пондерираните каматни стапки на денарските и девизните вкупно примени 
депозити и вкупно одобрени кредити на банките (KС1 ВК)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Банки

Кратка содржина на 
истражувањето

Се изготвуваат и се објавуваат податоци за каматните стапки на вкупните денарски и девизни 
депозити/кредити за секторите нефинансиски институции (јавни и останати) и домаќинства 
(физички лица и самостојни вршители на дејност со личен труд).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 30

Рок за ревизија 2013

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива: 
- Регулатива ЕЦБ/2009/7, изменување и дополнување на Регулатива ЕЦБ/2001/18 која се однесува 
на статистиката на каматни стапки применети од страна на монетарните и финансиски институции 
за депозити и кредити наспрема домаќинствата и нефинансиските институции;
- Регулатива ЕЦБ/2001/18 која се однесува на статистиката на каматни стапки применети од страна 
на монетарните и финансиски институции за депозити и кредити наспрема домаќинствата и 
нефинансиските институции;
- Прирачник за статистикa на каматни стапки на монетарните и финансиски институции. 
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2.03.03/01/08 Извештај за пондерираните каматни стапки на денарските и девизните новопримени депозити и 
новоодобрени кредити на банките (KС1 НОВИ)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Банки

Кратка содржина на 
истражувањето

Се изготвуваат и се објавуваат податоци за каматните стапки за новодоговорените денарски и 
девизни депозити/кредити за секторите Нефинансиски институции (јавни и останати) и 
Домаќинства (физички лица и самостојни вршители на дејност со личен труд).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 30

Рок за ревизија 2013

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива: 
- Регулатива ЕЦБ/2009/7, изменување и дополнување на Регулатива ЕЦБ/2001/18 која се однесува 
на статистиката на каматни стапки применети од страна на монетарните и финансиски институции 
за депозити и кредити наспрема домаќинствата и нефинансиските институции;
- Регулатива ЕЦБ/2001/18 која се однесува на статистиката на каматни стапки применети од страна 
на монетарните и финансиски институции за депозити и кредити наспрема домаќинствата и 
нефинансиските институции;
- Прирачник за статистикa на каматни стапки на монетарните и финансиски институции. 
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2.03.03/01/09 Базична сметка на парични текови меѓу секторите во  економијата

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Државен завод за статистика, Министерство за финансии и организациски единици на Народната 
банка на Република Македонија

Кратка содржина на 
истражувањето

Матрицата на базичната сметка на паричните текови (ниво 1 на финансиската статистика) ги 
прикажува сите трансакции помеѓу секторите во економијата во одреден период. Се пресметува 
нето-позајмувањето/нето-задолжувањето на агрегираните сектори и на вкупната економија и се 
прикажува финансирањето на недостигот, односно алоцирањето на вишокот на  финансиски 
средства и обврски.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 120

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник и упатство за монетарна и финансиска статистика
Врските помеѓу макроекономските сметки, ММФ 2006 
Европски систем на сметки 1995 (ЕСС 1995) 
Прирачник за изворите и методите за составување на финансиски сметки според ЕСС 1995, 
Европска комисија, 2002 
Систем на национални сметки 1993(СНС 1993)
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2.03.03/01/10 Анкета за кредитна активност

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна        

Извештајна единица Банки

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање на квалитативни оцени на банките за промените во понудата и побарувачката на 
кредити, факторите што ги движат промените и очекувањата на банките за кредитниот пазар.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Анкета за кредитна активност на ЕЦБ

197



2.03.03/01/11 Номинален и реален ефективен девизен курс (НЕДК, РЕДК)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Административни извори

Кратка содржина на 
истражувањето

Пресметка на индикатор за ценовната конкурентност на економијата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Според пристапите на ЕЦБ, ММФ, ОЕЦД
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2.03.03/01/12 Извештај за бројот на сметки преку кои се вршат плаќањата

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Извештаи од носителите на платниот промет и правните лица кои не се носители на платниот 
промет, а се вклучени во работењето на платниот систем или вршат други услуги поврзани со 
плаќање за платниот промет во земјата.

Кратка содржина на 
истражувањето

Достапност на сметката (преку PS или друг терминал), број на сметки по видови, вкупно за сите 
известувачи.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за платежната статистика на Европската централна банка
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2.03.03/01/13 Извештај за употребата на платните инструменти

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Извештаи од носителите на платниот промет и правните лица кои не се носители на платниот 
промет, а се вклучени во работењето на платниот систем или вршат други услуги поврзани со 
плаќање за платниот промет во земјата.

Кратка содржина на 
истражувањето

Платни инструменти по број и вредност на остварени трансакции и по видови на инструмент.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за платежната статистика на Европската централна банка
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2.03.03/01/14 Извештај за употреба на платежни картички и уреди на кои тие се користат во земјата

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Извештаи од носителите на платниот промет и правните лица кои не се носители на платниот 
промет, а се вклучени во работењето на платниот систем или вршат други услуги поврзани со 
плаќање за платниот промет во земјата.

Кратка содржина на 
истражувањето

*Број на платежни картички во циркулација според функцијата на платежните картички.
*Број на трговци во земјата кои се клиенти на банките и прифаќаат картички на банките.
*Имиња на мрежи на картички во кои  се вклучени банките.
*Употреба на платежни картички по број и вредност на остварени трансакции според функцијата на 
платежните картички.
*Уреди на кои се користат платежните картички по број и вредност на остварените трансакции по 
видови на уред.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за платежната статистика на Европската централна банка
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2.03.03/01/15 Индикатори за финансиската стабилност на банкарскиот систем на Република Македонија (ИФС)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Банки

Кратка содржина на 
истражувањето

Индикаторите за финансиската стабилност претставуваат показатели за тековната финансиска 
стабилност и сигурност на депозитните институции, недепозитните финансиски институции, 
финансиските пазари, претпријатијата, населението и пазарот на недвижности. Овие индикатори се 
пропишани од страна на ММФ со Водичот за индикаторите за финансиска стабилност, со цел тие да 
се пресметуваат и објавуваат во сите земји на униформен начин. Овие индикатори претставуваат 
суштински елемент на целокупната анализа на финансиската стабилност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Водич за пресметување на индикатори за финансиска стабилност, ММФ, 2004
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2.04 Владина финансиска статистика

2.04.03 Статистика на јавен дефицит и долг (1)
2.04.03/01 Статистика на јавен дефицит и долг (1)

2.04.03/01/01 Статистичко истражување за остварување на приходи и извршување на расходи на Буџетот на 
РМ  (ФИСКАЛНИ ТАБЕЛИ)

Носител Министерство за финансии

Периодика Континуирана

Извештајна единица Сектор  Трезор, Министерство за финансии

Кратка содржина на 
истражувањето

Приходи, расходи и дефицит/суфицит на Буџетот на РМ.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 30

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на владина финансиска статистика, 1986

203



2.04.03/01/02 Статистичко истражување за остварување на приходи и извршување на расходи на Општиот 
буџет на РМ  (ФИСКАЛНИ ТАБЕЛИ)

Носител Министерство за финансии

Периодика Годишна         

Извештајна единица Сектор Трезор, Министерство за финансии

Кратка содржина на 
истражувањето

Приходи, расходи и дефицит/суфицит на Општиот буџет на РМ (Буџет на РМ и буџети на ЕЛС).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на владина финансиска статистика, 1986
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2.04.03/01/03 Статистичко истражување за висината на долгот на централната влада (консолидиран) (ЈАВЕН 
ДОЛГ)

Носител Министерство за финансии

Периодика Континуирана

Извештајна единица Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг, Министерство за финансии

Кратка содржина на 
истражувањето

Состојба на надворешниот и внатрешниот долг на централната влада (консолидиран).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 30

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на владина финансиска статистика, 1986
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2.04.03/01/04 Процедура за прекумерниот дефицит, нотификациони табели 

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Министерство за финансии

Кратка содржина на 
истражувањето

Нотификациони табели за дефицитот и долгот на државата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Рок за ревизија 2015

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски систем на сметки  EСС 95, ЕСС 2010 
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 400/2009 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 1500/2000 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр.1267/2003 на Европскиот парламент
Прирачници на Евростат и ОЕЦД
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2.06 Цени

2.06.01 Хармонизиран индекс на трошоците на животот
2.06.01/01 Хармонизиран индекс на трошоците на животот

2.06.01/01/01 Цени на мало и трошоци на животот

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Продавници, пазари и административни извори

Кратка содржина на 
истражувањето

Индексот на цените на мало ја покажува динамиката на движењето на цените на мало дефинирана 
со пондери од трговијата на мало, додека индексот на трошоците на животот ја покажува 
динамиката на движењето на цените на мало дефинирана со пондери од личната потрошувачка на 
домаќинствата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Опсервација (цени)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 1

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Класификација COICOP 
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2.06.01/01/02 Хармонизиран индекс на трошоците на животот

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Продавници, пазари и административни извори

Кратка содржина на 
истражувањето

Хармонизираниот индекс на трошоците на животот (HICP) е хармонизиран податок за инфлацијата 
кој е дизајниран за меѓународна споредливост.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Опсервација (цени)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива  (ЕЗ)  бр. 2494/95 од 23 октомври 1995 на Советот на Европа 
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1749/96 од 9 септември 1996 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ) бр. 2214/96 од 20 ноември 1996 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ) бр. 2454/97 од 10 декември 1997 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ)  бр. 1687/98 од 20 јули 1998 на Советот на Европа
Регулатива  (ЕЗ)  бр. 1688/98 од 20 јули 1998 на Советот на Европа
Регулатива  (ЕЗ) бр. 2646/98 од 9 декември 1998 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1617/1999 од 23 јули 1999 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1749/1999 од 23 јули 1999 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ)  бр. 2166/1999 од 8 октомви 1999 на Советот на Европа
Регулатива  (ЕЗ) бр. 2601/2000 од 17 ноември 2000 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ) бр. 2602/2000 од 17 ноември 2000 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1920/2001 од 28 септември 2001 на Европската комисија
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1921/2001 од 28 септември 2001 на Европската комисија
Исправка на Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1920/2001 од 28 септември 2001
Исправка на Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1921/2001 од 28 септември 2001
Регулатива  (ЕЗ) бр. 1708/2005 од 19 октомври 2005 на Европската комисија
Препорака на Комисијата бр. 881/2005/ЕЗ од 8 декември 2005
Регулатива  (ЕЗ)  бр. 701/2006/ЕЗ од 25 април 2006 на Советот на Европа
Регулатива  (ЕЗ)  бр. 1334/2007 од 14 ноември 2007 на Советот на Европа
Регулатива  (ЕЗ)  бр. 330/2009 од 22 април 2009 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ)  бр. 1114/2010 од 1 декември 2010 на Советот на Европа

208



2.06.01/01/03 Анкета за инфлациски очекувања

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна        

Извештајна единица Банки, претпријатија, експерти

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање на квалитативни и квантитативни информации за инфлациските очекувања на 
економските субјекти во РМ

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Анкета за инфлациски очекувања на ЕЦБ
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2.06.02 Европска програма за  споредба
2.06.02/01 Европска програма за  споредба

2.06.02/01/01 Европска програма за споредба

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Волуменски индекси на БДП по жител, паритет на куповната моќ, споредбено ниво на цените, 
номинални вредности на БДП и номинални вредности на БДП по жител, структура на БДП според 
номиналните вредности, реални вредности на БДП по жител, релативни индекси на цените и 
релативни волуменски индекси.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 1445/2007 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 2223/96 на Советот на Европа
Систем на национални сметки СНС 93, СНС 2008 
Европски систем на сметки EСС 95, ЕСС 2010  
Прирачници на Евростат и на ОЕЦД
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2.07 Надворешна трговија со стоки

2.07.04 Продукција на податоци
2.07.04/01 Продукција на податоци

2.07.04/01/01 Надворешна трговија (НТ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Царинска управа-изворен документ за статистичко следење на извозот и на увозот на стоки е 
единствениот царински документ чија содржина е прилагодена на неговата повеќестрана намена. 

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците за стоковниот промет со странство се прибираат и обработуваат според принципот на 
специјалната трговија (проширена дефиниција). Извозот ја опфаќа сета стока извезена во странство 
и во странските царински складишта и индустриските слободни зони, а што потекнува од 
домашниот стоков промет, просториите за внатрешно облагородување и индустриските слободни 
зони.Увозот ги опфаќа сите стоки увезени директно од странство, од царински транзит или од 
царински складишта и индустриски слободни зони. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 40

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Државниот завод за статистика ги следи европските барања на Евростат за трговијата на земјите од 
Унијата со останатите земји кои не се членки на Унијата (ЕКСТРАСТАТ).
Методологија на стоковата размена ЕВРОСТАТ 2006
Меѓународни стокови и трговски статистички концепти и дефиниции на статистичката служба на 
Обединетите нации (ИМТС2010).
Регулатива (ЕЗ) бр. 471/2009  на Европскиот парламент и на Советот на Европа од 6 мај 2009
Регулатива (ЕЗ) бр. 92/2010 на Европската комисија од 2 февруари 2010
Регулатива (ЕЗ) бр. 113/2010 на Европската комисија од 9 февруари 2010
Регулатива (ЕЕЗ) бр.2658/87  на Европската комисија од 23 јули 1987
Регулатива (ЕЕЗ) бр. 2913/92 на Европската комисија од 12 октомври 1992
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2.07.04/01/02 Увозно-извозни индекси на единица вредност

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Царинска управа-изворен документ за статистичко следење на извозот и на увозот на стоки е 
единствениот царински документ чија содржина е прилагодена на неговата повеќестрана намена. 

Кратка содржина на 
истражувањето

Увозно-извозните индекси на единица вредност се базирани на единечната вредност од 
царинските декларации и се пресметани за група, отсек и сектор од СМТК-рев.4.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270
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2.07.04/01/04 Надворешна трговија според економските карактеристики на деловните субјекти

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Царинска управа-изворен документ за статистичко следење на извозот и на увозот на стоки е 
единствениот царински документ чија содржина е прилагодена на неговата повеќестрана намена. 

Кратка содржина на 
истражувањето

Основни индикатори кои се прибираат со истражувањето кое во текот на 2013 година ќе се 
спроведува во форма на пилот-истражување се:
-стоковна размена според дејноста и големината на деловните субјекти,
-концентрација на стоковната размена според дејноста,
-стоковна размена според трговските партнери и дејноста,
-стоковна размена според бројот на трговски партнери и дејноста,
-стоковна размена по производи и по дејности.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.  113/2010  на Европската комисија од 9 февруари 2010
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2.08 Трговија со услуги и платен биланс

2.08.02 Тримесечен платен биланс
2.08.02/01 Тримесечен  платен биланс

2.08.02/01/01 Платен биланс (ПБ)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Банки, Царинска управа, други организациски  единици во НБРМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Платниот биланс претставува статистички извештај за определен временски период кој 
систематски ги сумира сите економски трансакции на Република Македонија со остатокот од 
светот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник за платен биланс, 5-то издание, ММФ, 1993
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, 6-то издание, ММФ, 2009 
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2.08.03 Странски директни инвестиции
2.08.03/01 Странски директни инвестиции

2.08.03/01/02 Странски директни инвестиции -  состојби (СДИ СОСТОЈБИ)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Годишна         

Извештајна единица Правни и физички лица кои имаат вложувања во и од странство

Кратка содржина на 
истражувањето

Пресметување на состојбата на вложувањата во и од странство (капитално вложување, 
реинвестирана добивка и меѓукомпаниски долг).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

ОЕЦД Прирачник-Дефиниции за странски директни инвестиции 
ММФ Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција,5. и 6. издание
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2.08.03/01/03 Странски директни инвестиции - движења (СДИ ДВИЖЕЊА)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна/тримесечна

Извештајна единица Правни и физички лица кои имаат вложувања во и од странство

Кратка содржина на 
истражувањето

Пресметување на движењата на вложувањата во и од странство (капитално вложување, 
реинвестирана добивка и меѓукомпаниски долг).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

ОЕЦД Прирачник - Дефиниции за странски директни инвестиции 
ММФ Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, 5. и 6. издание 
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2.08.03/01/04 Меѓународна инвестициска позиција (МИП)

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна/годишна       

Извештајна единица Сите правни и физички лица кои имаат побарувања и обврски од/кон нерезиденти по финансиски 
инструменти

Кратка содржина на 
истражувањето

Прикажување на состојбата и структурата на финансиските побарувања и обврски  помеѓу  
резидентите и нерезидентите  кои произлегуваат од нивното меѓусебно работење на определен 
датум (на крајот на тримесечјето/годината).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

ММФ Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, 5. и 6. издание 
ОЕЦД Прирачник  -Дефиниции за странски директни инвестиции
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2.08.07 Платен биланс и поврзани статистики - Проширување
2.08.07/01 Платен биланс и поврзани статистики - Проширување

2.08.07/01/01 Бруто-надворешен долг

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна        

Извештајна единица Сите правни и физички лица кои имаат обврски кон нерезиденти по должнички инструменти

Кратка содржина на 
истражувањето

Извештај за бруто-надворешните обврски на резиденти кон нерезиденти по сектори, рочност и 
инструменти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник за статистика на надворешниот долг, ММФ 2003
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2.08.07/01/02 Бруто-надворешни побарувања

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Сите правни и физички лица кои имаат побарувања кон нерезиденти по должнички инструменти

Кратка содржина на 
истражувањето

Извештај за бруто-надворешните побарувања на резиденти од нерезиденти по сектори, рочност и 
инструменти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник за статистика на надворешниот долг, ММФ 2003
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2.08.07/01/03 Извештај за девизни резерви и девизна ликвидност

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Други организациски единици во НБРМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Извештаите за девизните резерви и девизната ликвидност се изработуваат во согласност со два 
меѓусебно поврзани концепта - официјалните девизни резерви и девизната ликвидност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 30

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, ММФ 2001 
Прирачник за платен биланс, 5-то издание , ММФ 1993
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2.08.07/01/04 Официјални девизни резерви

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Месечна         

Извештајна единица Други организациски единици во НБРМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Девизните резерви претставуваат девизни средства коишто се веднаш расположливи на 
монетарната власт и контролирани од монетарната власт, а служат за директно финансирање на 
нерамнотежата во платниот биланс и индиректно регулирање на таквата нерамнотежа преку 
интервенција на девизниот пазар со цел да се влијае врз девизниот курс и/или за други цели.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 7

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Водич за составување на Извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, ММФ 2001 
Прирачник за платен билaнс, 5-то издание , ММФ 1993
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2.08.07/01/05 Финансиски услуги индиректно мерени

Носител Народна банка на Република Македонија

Периодика Полугодишна         

Извештајна единица Други организациски единици во НБРМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Процена на вредноста на услугата за финансиско посредување која финансиските институции ја 
наплаќаат, меѓутоа не ја наведуваат експлицитно.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Рок за ревизија 2014

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива  (ЕЗ) број 448/98 на Советот на Европа за дополнување и измена на Регулативата (ЕК) 
број 2223/96 во врска со алокацијата на финансиските услуги мерени индиректно (FISIM) во 
рамките на Европскиот систем на национални и регионални сметки (ESA) 
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3 Деловни статистики
3.01 Годишни деловни статистики

3.01.01 Продукција на структурни бизнис статистики
3.01.01/01 Продукција на структурни бизнис статистики

3.01.01/01/02 Продукција на структурни бизнис статистики

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Централен регистар; Управа за јавни приходи

Кратка содржина на 
истражувањето

Структурно-деловните статистика ја прикажуваат  структурата на дејностите кои се вршат во една 
економија преку следење на активностите на деловните субјекти во конкретната дејност. Како 
средство за економски анализи, СДС се употребуваат за анализа на структурата  и факторите на 
производство на  економијата. Тоа претпоставува пресметка на основните категории: промет, 
производствена вредност, додадена вредност, бруто-деловен вишок, број и средства на 
вработените, инвестиции во материјални добра, набавка на стоки и услуги и друго.  Податоците се 
прикажуваат  според  НКД Рев2 (ниво на сектори од Б - Л, О9, 5 со исклучок на секторот И 
(Финасиски дејности и осигурување). Структурните  деловни статистики не обезбедуваат податоци 
од областа на земјделството, шумарството, јавната управа, како и непазарните услуги како што се 
образованието и здравството.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 360

Рок за ревизија 2013

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.295/2008, 11 март 2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.250/2009, 11 март 2009 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр.251/2009, 11 март 2009 на Европската комисија
Регулатива (ЕУ) бр.275/2010 од 30 март 2010 
Прирачник за продукција на структурни деловни статистики  на Евростат
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3.01.01/01/03 Продукција на структурни деловни статистики на странските афилијации

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Централен регистар; Народна Банка на РМ; ДЗС

Кратка содржина на 
истражувањето

Продукцијата  на деловни статистики на странските афилијации ( FATS) претставува потсет на 
структурно-деловните статистики. Тие го прикажуваат работењето и структурата на странските 
афилијации во домашната економија. Под странска афилијација се подразбира деловен субјект 
резидент во економијата кој е контролиран од единица која не е резидент во истата економија. Во 
согласност со  Регулативата за странски афилијации, се обезбедуваат податоци  за бројот на 
претпријатија, промет, производствена вредност, додадена вредност според факторот трошок, 
вкупна набавка на стоки и на услуги, набавка на стоки наменети за препродажба, трошоци за 
вработените, бруто-инвестиции во материјални добра, број на лица вработени за плата. Како 
потсет од структурно-деловните субјекти,  податоците за странските афилијации се презентираат 
според НКД Рев 2  за истите сектори , плус секторот И (Финасиски дејности и дејности на 
осигурување, оддел 64;65;66).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2014

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.716/2007 на Европската комисија
Прирачник со препораки за продукција на статистики за странските афилијации, 2012, Евростат
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3.01.01/01/04 Продукција на структурни деловни статистики, модул за деловни услуги

Носител Државен завод за статистика

Периодика Повеќегодишна

Извештајна единица Деловни субјекти кои припаѓаат на одделите 62;69; 71;73 и 78 и групите 58.2; 63.1 и 70.2 според 
НКД РЕВ 2

Кратка содржина на 
истражувањето

Модулот за деловни статистики за деловните услуги, го претставува  Анекс VIII од Регулативата за 
СДС. Податоците се однесуваат на услугите  од областа на издавачката дејност,  информатичката 
технологија, правни и сметководствени дејности, архитектонски дејности и нженерство, маркетинг 
и истражување на пазарот, и дејности на вработување, издавање на софтвер, обработка на 
податоци, дејности во врска со советување во управувањето. Податоци кои се обезбедуваат со овој 
модул се: број на претпријатија, разграничување на прометот по производи (CPA), промет според 
резидентноста на клиентот (во и вон ЕУ).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.295/2008, 11 март 2008 на Евроспкиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.250/2009, 11 март 2009 на Европскиот парламент и на Европската комисија
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3.01.01/01/05 Годишен извештај за градежни објекти на кои се изведувани работи од страна на деловните 
субјекти (ГРАД.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат градежни активности

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за вредноста на извршените градежни работи на објекти од страна на деловни субјекти 
во градежниот сектор, по видови на градба на објектите - високоградба и нискоградба, број на 
изградени станови во објектите за домување, корисна површина на становите во м2, исто и на 
другите видови згради - станбени и нестанбени. За објектите се добива податок и за видот на 
градежните работи, дали станува збор за новоградба, доградба/надградба или, пак, адаптација, 
санација, реконструкција на објектите, како и за видот на сопственоста на објектот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) за структурни деловни статистики бр. 295/2008 од 11 март 2008 на Европскиот 
парламент
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3.01.01/01/06 Годишен извештај за градежни објекти градени од страна на индивидуални сопственици 
(ГРАД.11А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Органи на државната власт (одделенија за урбанизам при единиците на локалната самоуправа)

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за вредноста на извршените градежни работи на објекти од страна на индивидуални 
лица, по видови на градба на објектите - високоградба и нискоградба, број на изградени станови во 
објектите за домување, корисна површина на становите во м2, исто и на другите видови згради - 
станбени и нестанбени. За објектите се добива податок и за видот на градежните работи, дали 
станува збор за новоградба, доградба/надградба или, пак, адаптација, санација, реконструкција на 
објектите.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) за структурни деловни статистики бр. 295/2008 од 11 март 2008 на Европскиот 
парламент
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3.01.01/02 Продукција на годишни деловни статистики - градежништво

3.01.01/02/04 Годишен извештај за потрошени градежни материјали и енергија (ГРАД.13)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат градежни активности

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за вредност и количество на потрошениот градежен материјал и енергија од страна на 
деловните субјекти во градежниот сектор.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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3.01.01/02/06 Годишен извештај за урнати објекти и станови (ГРАД.71)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Органи на државната власт (градежна инспекција при единиците на локалната самоуправа)

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за број на урнати објекти, згради и станови, како и нивните атрибути - вид на објектот, 
година на изградба, локација, причина за уривање и, доколку се работи за станбен објект, број на 
урнати станови во него.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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3.01.01/02/07 Годишен извештај за бесправно изградени објекти (ГРАД.71А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Органи на државната власт (градежна инспекција при единиците на локалната самоуправа)

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бројот на бесправно изградени објекти, како и нивните атрибути - вид на бесправниот 
објект, намена, сопственост и локација.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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3.01.01/02/08 Полугодишен извештај за цените на становите  (ГРАД.41)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Полугодишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат градежни активности

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за цени на станови за кои е договорена изградба во текот на извештајното полугодие по 
1м2, од страна на деловните субјекти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90
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3.01.01/03 Структурни статистики на внатрешната трговија

3.01.01/03/01 Годишен  извештај за прометот во трговијата на мало, по производи (ТРГ.12)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Двегодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Промет и залихи на стоки во трговијата на мало,  по производи.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2014
2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 360

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 295/2008 на Европскиот парламент и Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ)  бр.250/2009 на Европската комисија 
Регулатива (ЕЗ) бр.251/2009  на Европската комисија
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3.01.01/03/02 Годишен извештај за прометот во трговијата на големо, по производи (ТРГ.22)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Двегодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Промет и залихи на стоки во трговијата на големо,  по производи.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2014
2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 360

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 295/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.250/2009 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр.251/2009 на Европската комисија 
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3.01.01/03/03 Годишен извештај за прометот во трговијата на големо, по производи (отпадоци) (ТРГ.22А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Двегодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Промет и залихи на стоки во трговијата на големо, по  производи (отпадоци).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2014
2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 360
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3.01.01/03/04 Попис на продажните капацитети во трговијата на мало (ТРГ.41)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Промет, тип на продавници, број на вработени, капацитет и површина на продажниот и 
магацинскиот простор.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2014

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270
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3.01.01/03/05 Извештај за одржани саеми (ТРГ.23)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти-организатори на саеми

Кратка содржина на 
истражувањето

Период на одржување, назив и значење на саемот,  површина на изложбен простор,  број на 
излагачи на саемот, број на посетители.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

236



3.01.03 Продком
3.01.03/01 Продком

3.01.03/01/01 Годишен извештај за индустријата (ИНД.21)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои се регистрирани во областа на индустрија во секторите Б - Рударство и 
вадење на камен, В - Преработувачка индустрија и Г - Снабдување со електрична енергија, гас, 
пареа и климатизација, како и субјекти кои не се регистрирани во индустрија, а се занимаваат со 
индустриско производство и локалните единици според видот на дејноста, на ниво на општина.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците во годишниот извештај ИНД.21 се прибираат и обработуваат во натурални показатели 
според Националната номенклатура на индустриски производи (ННИП 2008) за оствареното 
индустриско производство, интерната потрошувачка и залихите на сопствени производи и 
реализацијата на сопственото производство, како и вредносни показатели во илјади денари за 
оствареното производство и продажба. Се прибираат и обработуваат податоци за набавката, 
потрошувачката и залихите на суровини и материјали во натурални показатели според 
Националната номенклатура на суровини, како и вредносни показатели во илјади денари за 
потрошените суровини и материјали. Се прибираат и обработуваат податоци за бројот на 
вработените, како и за просечниот број на одработени часови по вработен.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЕЗ) бр.3924/91 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.317/2006 на Европската комисија 
Регулатива (ЕЗ) бр.36/2009 на Европската комисија
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3.01.03/01/02 Годишен извештај за продадените специфицирани индустриски производи (Ц.41год.)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Деловните субјекти кои произведуваат производи од секторите Б- Рударство и вадење на камен, В- 
Преработувачка индустрија и Г- Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 
(група 35.1)

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за количината и вредноста на продадените специфицирани индустриски производи.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2016

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краткорочни деловни статистики на Евростат
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3.02 Краткорочни статистики

3.02.01 Краткорочни деловни статистики
3.02.01/01 Краткорочни  статистики за индустријата

3.02.01/01/01 Месечен извештај за индустријата (ИНД.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои се регистрирани во областа на индустријата во секторите Б - Рударство и 
вадење на камен, В - Преработувачка индустрија и Г - Снабдување со електрична енергија, гас, 
пареа и климатизација, како и субјекти кои не се регистрирани во индустрија, а се занимаваат со 
индустриско производство и локалните единици според видот на дејноста, на ниво на општина.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците во месечниот извештај за индустрија ИНД.1 се прибираат и обработуваат во натурални 
показатели според Националната номенклатура на индустриски производи (ННИП 2008) за 
оствареното индустриско производство, интерната потрошувачка и залихите на сопствени 
производи, како и за реализацијата на сопственото производство на домашниот и на странските 
пазари. Се прибираат и обработуваат податоци и за бројот на вработените.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Рок за ревизија 2013

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краткорочни деловни статистики на Евростат
Регулатива (ЕЗ) бр.1165/98 на Советот Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.1503/2006 на Европската комисија  
Регулатива (ЕЗ) бр.657/2007 на Европската комисија
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3.02.01/01/02 Месечен извештај на продажните цени на производителите на индустриски производи на 
домашниот пазар (Ц.41ДОМА)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловните субјекти кои произведуваат производи од секторите Б- Рударство и вадење на камен, В- 
Преработувачка индустрија и Г- Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 
(група 35.1)

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 
за тековниот и за претходниот месец, според специфицирани производи,  според класификацијата 
ННИП.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 30

Рок за ревизија 2013

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краторочни деловни статистики на Евростат
Регулатива бр.1165/98 на Советот на Европа
Регулатива бр.1503/2006, 657/2007 на Европската комисија

240



3.02.01/01/03 Месечен извештај за прометот во индустријата (ИНД.2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои се регистрирани во областа на индустријата во секторите Б - Рударство и 
вадење на камен и В - Преработувачка индустрија, како и субјекти кои не се регистрирани во 
индустрија, а се занимаваат со индустриско производство и локалните единици според видот на 
дејноста, на ниво на општина.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоците за прометот во индустријата се прибираат и обработуваат во вредносни показатели, во 
илјади денари. Вредност на прометот е фактурираната вредност што е остварена врз основа на 
продажба на сопственото производство на стоки и на услуги на домашниот и на странските пазари.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Рок за ревизија 2013

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краткорочни деловни статистики на Евростат
Регулатива (ЕЗ) бр.1165/98 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр.1503/2006 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр.657/2007 на Европската комисија
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3.02.01/01/08 Месечен извештај за извозни цени (Ц.ИЗВОЗ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловните субјекти кои извезуваат производи кои припаѓаат на секторите Б- Рударство и вадење 
на камен, В- Преработувачка индустрија и Г- Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација (група 35.1).

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за цените на  извезените производи во тековниот месец.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45 (за странски пазари од 2013, за извозни цени до 2017)

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краторочни деловни статистики на Евростат
Регулатива  бр.1165/98 на Советот на Европа
Рeгулатива  бр.1503/2006, 657/2007 на Европската комисија
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3.02.01/01/09 Месечен извештај за увозни цени (Ц.УВОЗ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         
Извештајна единица Деловните субјекти кои увезуваат производи кои припаѓаат на секторите Б- Рударство и вадење на 

камен, В- Преработувачка индустрија и Г- Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација (група 35.1).

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за цените на увезените производи во тековниот месец.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

Т + 45 (до 2017)

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краторочни деловни статистики на Евростат
Регулатива  бр.1165/98 на Советот на Европа
Рeгулатива  бр.1503/2006, 657/2007 на Европската комисија
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3.02.01/01/10 Продажни цени на производителите на индустриски производи, вкупно (Ц.41)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловните субјекти кои произведуваат производи од секторите Б- Рударство и вадење на камен, В- 
Преработувачка индустрија и Г- Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 
(група 35.1).

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краторочни деловни статистики на Евростат
Регулатива бр.1165/98 на Советот на Европа
Регулатива бр.1503/2006, 657/2007 на Европската комисија
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3.02.01/02 Краткорочни статистики во градежништвото

3.02.01/02/01 Месечен извештај за вредноста на извршените и договорените градежни работи, вкупен број на 
работници  и извршени ефективни часови (ГРАД.21)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат градежни активности

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за вредноста на извршените и договорените градежни работи, број на вработени и 
ефективни часови, на месечно ниво. Податоците се прибираат на вкупно ниво, и понатаму се 
расчленети на високоградба и нискоградба, во согласност со Номенклатурата за градежни објекти и 
работи.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Рок за ревизија 2013

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краткорочни деловни статистики
Регулатива бр. 1165/98 на Советот на Европа
Регулатива бр.1503/2006 на Европската комисија
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3.02.01/02/02 Тримесечен извештај за вредноста на извршените и договорените градежни работи во странство 
(ГРАД.33)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат градежни активности во странство

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за вредноста на извршените и договорените градежни работи во странство (по видови на 
градба - високоградба и нискоградба) и број на работници од РМ, од страна на деловните субјекти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60
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3.02.01/02/03 Месечен извештај за издадени одобренија за градење (ГРАД.51)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Органи на државната власт (одделенија за урбанизам при единиците на локалната самоуправа)

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бројот на издадени одобренија за градење (по видови на градба - високоградба и 
нискоградба), број на станови предвидени за градба, корисна површина на становите во м2, исто и 
на другите видови згради - станбени и нестанбени, како и предвидена вредност на објектите.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краткорочни деловни статистики
Регулатива бр. 1165/98 на Советот на Европа
Регулатива бр.1503/2006 на Европската комисија
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3.02.01/02/04 Месечен извештај за издадени одобренија за употреба (ГРАД.51А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Органи на државната власт (одделенија за урбанизам при единиците на локалната самоуправа)

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бројот на издадени одобренија за употреба на објектите (по видови на градба - 
високоградба и нискоградба), број на станови за кои е издадено одобрение за употреба, корисна 
површина на становите во м2, исто и на другите видови згради - станбени и нестанбени, како и 
проценетата вредност на објектите.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краткорочни деловни статистики
Регулатива бр. 1165/98 на Советот на Европа
Регулатива бр.1503/2006 на Европската комисија 
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3.02.01/02/06 Tрошоци во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување (Т.ГРАД)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Статистички истражувања во ДЗС

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за продажните цени на производителите на градежни материјали и енергија на 
домашниот пазар според специфицирани градежни материјали, според Класификацијата  ННИП,  и 
просечна бруто-плата по вработен.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 65 ( тримесечно- аналитичко)

Рок за ревизија 2013

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краторочни деловни статистики на Евростат
Регулатива бр.1165/98 на Советот на Европа
Регулатива бр.1503/2006 на Европската комисија
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3.02.01/03 Краткорочни статистики во внатрешната трговија

3.02.01/03/04 Месечен извештај за прометот на земјоделски производи на пазарот (ТРГ.13)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Промет на земјоделски производи (количини и цени).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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3.02.01/03/05 Месечен извештај за трговијата на мало и на големо (ТРГ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Промет, број на вработени, број на одработени часови.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краткорочни деловни статистики - Интерпретација и водич (Евростат)
Меѓународни препораки за статистиката на дистрибутивната трговија -2008 (Обединети нации)
Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98  на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ)  бр. 588/2001 на Европската комисија  
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Европската комисија 
Регулатива (ЕЗ) бр. 329/2009 на Европската комисија
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3.02.01/04 Деловни тенденции

3.02.01/04/01 Прашалник за деловните тенденции во индустријата (ДТИ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловен субјект

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање на податоци за мислењето на менаџерите на деловните субјекти опфатени во 
истражувањето за екононската состојба, искористеноста на капацитетот на деловниот субјект, 
очекувања за обемот на производство, за бројот на вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 25

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прибирањето на податоците се спроведува според Упатството на Европската комисија за 
краткорочни деловни статистики - Специјален извештај бр.5/2006 
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3.02.01/04/02 Прашалник за деловните тенденции во градежништвото (ДТГ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Примерокот е  составен од  деловни субјекти од областа на градежништвото, сектор F/Ѓ, оддел  41 
до 43

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање податоци за мислењето на менаџерите на деловните субјекти опфатени во 
истражувањето за целосната економска состојба,  бројот на месеци ангажирани за работа заради 
сезонскиот карактер на работата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прибирањето на податоците се спроведува според Упатството на Европската комисија за 
краткорочни деловни статистики - Специјален извештај бр.5/2006
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3.02.01/04/03 Прашалник за деловните тенденции во трговијата на мало (ДТТ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Примерокот е составен од  деловни субјекти од областа на трговијата на мало, по НКД Рев.2, сектор 
G/Е, оддел 46, и оддел 47.

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање податоци за мислењето на менаџерите на деловните субјекти опфатени во 
истражувањето за целосната економска состојба,  движењето на цените на мало, бројот на 
вработени, идните очекувања.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прибирањето на податоците се спроведува според Упатството на Европската комисија за 
краткорочни деловни статистики - Специјален извештај бр.5/2006
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3.02.01/04/04 Прашалник за деловните тенденции во областа на инвестициите (ДТ.ИНВ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Полугодишна         

Извештајна единица Примерокот е составен од деловни субјекти во областа на инвестициите.

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање на податоци за мислењето на менаџерите на деловните субјекти опфатени во 
истражувањето од  областа на инвестициите, нивната деловна состојба, очекувањата во наредниот 
период, сопственост на капиталот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прибирањето на податоците се спроведува според упатството на Европската комисија за 
краткорочни деловни статистики - Специјален извештај бр.5/2006
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3.02.01/04/05 Прашалник за деловните тенденции во областа на инвестициите (ДТ.ИНВ.2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Полугодишна         

Извештајна единица Примерокот е составен од деловни субјекти од областа на инвестициите.

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање на податоци за мислењето на менаџерите на деловните субјекти опфатени во 
истражувањето од областа на инвестициите, за обемот на инвестициите, нивната структура, 
влијанието на способноста на работната сила.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прибирањето на податоците се спроведува според упатството на Европската комисија за 
краткорочни деловни статистики - Специјален извештај бр.5/2006
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3.02.01/04/06 Прашалник за деловните тенденции во областа на финанасиските услуги (ДТУ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Правни субјекти од областа на финансиските услуги, сектор К/И оддел од 64 до 66

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање на податоци за мислењето на менаџерите на деловните субјекти опфатени во 
истражувањето, за економската состојба, побарувачката, бројот на вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прибирањето на податоците се спроведува според упатството на Европската комисија за 
краткорочни деловни статистики -  Специјален извештај бр.5/2006
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3.02.01/05 Краткорочни статистики за услуги

3.02.01/05/01 Тримесечен извештај за цените на услугите  (Ц.УСЛУГИ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Деловните субјекти кои вршат услуги кои припаѓаат на секторите Ж- Транспорт и складирање, Ѕ- 
Информации и комуникации, К- Стручни, научни и технички дејности, Л- Административни и 
помошни услужни дејности

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за цените на услугите во тековното тримесечје и вкупната годишна вредност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60 (до 2017)

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за краторочни деловни статистики на Евростат
Регулатива  бр.1165/98 на Советот на Европа
Рeгулатива бр.1503/2006 на Европската комисија

258



3.03 Енергија

3.03.01 Структурни статистики за енергија
3.03.01/01 Структурни статистики за енергија

3.03.01/01/01 Годишен извештај за хидроцентралите и соларните централи (ЕНЕ.51)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат  производство на електрична енергија во хидроцентрали и 
фотоволтаични централи.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за: бруто-производството,  сопствената потрошувачка, предадено на 
националните дистрибутери и на други, уреди во електраните, состојба на производните 
капацитети.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/02 Годишен извештај за термоцентралите (ЕНЕ.52)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат  производство на електрична енергија во термоцентрали

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за: потрошеното гориво во термоцентралите, калоричните вредности на 
енергентите,  произведената електрична енергија,  сопствената потрошувачка, предаденото  на 
националните дистрибутери и на други, уреди и производни капацитети.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/03 Годишен извештај за индустриските топлани (енергани) и за комбинираните електрани (ЕНЕ.53)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат  производство на топлинска и елктрична енергија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за потрошеното гориво во енерганите/комбинираните електрани, 
калоричните вредности на енергентите, податоци за произведената и продадената топлина, 
податоци за произведената електрична енергија, сопствената потрошувачка, предаденото на 
националните дистрибутери и на други.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/04 Годишен извештај за деловните субјекти за пренос на електрична енергија (ЕНЕ.54)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат пренос на електрична енргија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за набавка, увоз, предадена, извоз и загуба на електричната енергија.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/06 Годишен извештај за деловните субјекти - производители и дистрибутери на топлина (ЕНЕ.56)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат  производство на топлинска енергија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за потрошеното гориво во топланите, калоричните вредности на 
енергентите, податоци за произведената топлина, сопствената потрошувачка, продажба, загуба, 
состојба на производните капацитети.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/07 Годишен извештај за котларници (ЕНЕ.57)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат производство на топлинска енергија во котларници, наменета за 
сопствени потреби и продажба.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за потрошеното гориво во котларниците, калоричните вредности на 
енергентите, податоци за произведената топлина, сопствената потрошувачка, продажба, загуба.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/08 Годишен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална енергија (ЕНЕ.58)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои стопанисуваат со геотермална вода/енергија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за исцрпената геотермална вода, нејзините технички карактеристики, 
искористената геотермална енергија, загубата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/09 Годишен извештај за деловните субјекти - производители и преработувачи на јаглен и продукти 
од јаглен (ЕНЕ.59)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат експлоатација на јаглен.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за производството, залихите, продажбата, просечната калорична вредност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/10 Годишен извештај за рафинериите и преработувачите на нафта и нафтени продукти (ЕНЕ.60)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои преработуваат нафта и нафтени деривати.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за нафтените продукти (производство, залихи, продажба, просечна 
калорична вредност) кои се произведуваат во рафинериите и нивна продажба по сектори.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/11 Годишен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти (ЕНЕ.62)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои тргуваат со енергенти

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за набавка, увоз, извоз, залихи, продажба по сектори.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/12 Годишен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект 
(ЕНЕ.63)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат потрошувачка на енергенти во процесот на производство

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за набавката, производството, залихите, продажбата, потрошувачката на 
енергенти, број на парчиња и моќност на  погонските машини, мотори, уреди кои ги поседуваат 
индустриските капацитети.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.01/01/13 Годишен извештај за електрична енергија (ЕНЕ.65)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои произведуваат, дистрибуираат и вршат пренос на електрична енергија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за увоз, извоз, производство, залихи, потрошувачка, загуба на електрична 
енергија. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на енергетските статистики, Евростат F4,1998
Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
Заеднички годишен прашалник на IEA-Eurostat-UNECE
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3.03.02 Краткорочни статистики за енергија
3.03.02/01 Краткорочни статистики за енергија

3.03.02/01/01 Месечен извештај за хидроцентрали (ЕНЕ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат производство на електрична енергија во хидроцентрали.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за: бруто-производството,  сопствената потрошувачка, предадено на 
националните дистрибутери и на други.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија

271



3.03.02/01/02 Месечен извештај за термоцентралите (ЕНЕ.2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат производство на електрична енергија во термоцентрали.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за: потрошеното гориво во термоцентралите, калоричните вредности на 
енергентите,  произведената електрична енергија,  сопствената потрошувачка, предаденото  на 
националните дистрибутери и на други.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/03 Месечен извештај за индустриските топлани (енергани) и за комбинираните електрани (ЕНЕ.3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат  производство на топлинска и електрична енергија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за потрошеното гориво во енерганите/комбинираните електрани, 
калоричните вредности на енергентите, податоци за произведена и продадена топлина, податоци 
за произведена електрична енергија, сопствена потрошувачка, предадено на националните 
дистрибутери и на други.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/04 Месечен извештај за деловните субјекти - производители и дистрибутери на топлина (ЕНЕ.6)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат производство на топлинска енергија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за потрошеното гориво во топланите, калоричните вредности на 
енергентите, податоци за произведената топлина, сопствената потрошувачка, продажба и загуба.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/06 Месечен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална вода/енергија (ЕНЕ.8)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои стопанисуваат со геотермална вода/енергија.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за исцрпената геотермална вода, нејзините технички карактеристики, 
искористената геотермална енергија, загубата итн.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/07 Месечен извештај за деловните субјекти - производители на јаглен (рудници на лигнит) (ЕНЕ.9)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат експлоатација на јаглен.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за производство, залихи, продажба, просечна калорична вредност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/08 Месечен извештај за рафинериите (ЕНЕ.10)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои преработуваат нафта и нафтени деривати.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за нафтените продукти (производство, залихи, продажба, просечна 
калорична вредност итн.) кои се произведуваат во рафинериите.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90 (2014 год.)

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/09 Месечен извештај за дистрибутерите на природен гас (ЕНЕ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои стопанисуваат со природен гас.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за увоз, залихи, продажба и просечна калорична вредност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/10 Месечен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти (ЕНЕ.12)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои тргуваат со енергенти.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за набавката, увозот, извозот, залихите, продажбата итн.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/11 Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект 
(ЕНЕ.13)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои вршат потрошувачка на енергенти и припаѓаат на индустријата.

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за набавка, производство, залихи, продажба, потрошувачка на енергенти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/12 Месечен извештај за електрична енергија (ЕНЕ.15)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои произведуваат, дистрибуираат и вршат пренос на електрична енергија

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за увоз, извоз, производство, залихи, потрошувачка, загуба.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.02/01/13 Месечен извештај за огревно дрво (ЕНЕ.16)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои стопанисуваат, вршат сеча и продажба на огревно дрво

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за набавка, производство, залиха, продажба и потрошувачка на огревно 
дрво.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа, изменета со 
Регулативата бр. 844/2010 на Европската комисија
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3.03.03 Цени на енергијата
3.03.03/01 Цени на енергијата

3.03.03/01/01 Полугодишен извештај за цените на електричната енергија (ЕНЕ.Ц5)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Полугодишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои ја испорачуваат електричната енергија до крајните корисници во 
индустријата и домаќинствата

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за цената на електричната енергија според структурата: набавна, трошоци 
кои влегуваат во цената, продажна во индустријата и во домаќинствата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Директива 2008/92/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.03.03/01/02 Полугодишен извештај за цените на природниот гас (ЕНЕ.Ц3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Полугодишна         

Извештајна единица Деловни субјекти кои го испорачуваат природниот гас до крајните корисници.

Кратка содржина на 
истражувањето

Цени на крајните корисници претставени според структурата: набавна, трошоци кои влегуваат во 
цената, продажна цена.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Рок за ревизија 2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Директива 2008/92/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04 Транспорт

3.04.01 Информациски систем за транспортни статистики, индикатори
3.04.01/01 Информациски систем за транспортни статистики, индикатори

3.04.01/01/01 Годишен извештај за патишта и мостови (СОГ.41)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Агенција за државни патишта на РМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Должина на магистрални и регионални патишта и мостови.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 150

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европски договор АГР 1975 г.
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3.04.01/01/02 Годишен извештај за патишта и мостови (СОГ.41ДОП)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Единици на локалната самоуправа

Кратка содржина на 
истражувањето

Должина на локални патишта и мостови.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 150
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3.04.01/01/03 Годишен извештај за гасоводи (ГВГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти за цевоводен транспорт

Кратка содржина на 
истражувањето

Пренесени тони, тонски километри.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
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3.04.01/01/04 Годишен извештај за нафтоводи (НФГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица ГРТ ВАРД

Кратка содржина на 
истражувањето

Пренесени тони, тонски километри.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
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3.04.01/01/05 Попис на Е-патниот моторен сообраќај

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Агенција за државни патишта
Министерство за транспорт и врски
Македонијапат

Кратка содржина на 
истражувањето

Густина и структура на моторните возила за патничкиот и товарниот сообраќај.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2015

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европска спогодба АГР 1975
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3.04.01/01/06 Годишен извештај за паркиралишта и гаражи (ГПГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти што вршат паркирање и гаражирање на моторни возила.

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на места за паркирање и гаражирање, број на објекти за паркирање и гаражирање.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 150
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3.04.02 Патничка мобилност и патен сообраќај
3.04.02/01 Патничка мобилност и патен сообраќај

3.04.02/01/01 Месечен извештај за патничкиот превоз (СОМ.11А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти што вршат превоз на патници во национален и меѓународен превоз.

Кратка содржина на 
истражувањето

Остварени возни и патнички километри , превезени патници. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
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3.04.02/01/02 Месечен извештај за градскиот превоз (СГМ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти што вршат градски и приградски превоз.

Кратка содржина на 
истражувањето

Превезени патници, поминати (возни) километри.  

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Mетодологија за статистики на транспорт, 2009
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3.04.02/01/04 Годишен извештај за градскиот превоз (СГГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти што вршат градски и приградски превоз.

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на автобуси, превезени патници, поминати (возни) километри, потрошено гориво по градови. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 150

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
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3.04.02/01/05 Годишен извештај за такси  превоз (СТГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти што вршат такси превоз.

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на патнички автомобили, превезени патници, поминати (возни) километри, потрошено гориво. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
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3.04.02/01/07 Годишен извештај за движење на патниците

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти за транспорт
Министерство за внатрешни работи
Агенција за државни патишта

Кратка содржина на 
истражувањето

Возни километри според видот на возилата, движење на патниците според видот на превозот и 
целта на патувањата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330
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3.04.02/01/09 Статистичко истражување за број на патници на гранични премини

Носител Министерство за внатрешни работи

Периодика Месечна         

Извештајна единица Физичко лице

Кратка содржина на 
истражувањето

Вкупен број на влез-излез на патници - државјани на Република Македонија и вкупен број на влез-
излез на патници - странски државјани.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45
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3.04.03 Товарен сообраќај
3.04.03/01 Товарен сообраќај

3.04.03/01/01 Тримесечен извештај за товарниот патен превоз (СОМ.11Б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Деловни субјекти што вршат товарен патен превоз.

Кратка содржина на 
истражувањето

Поминати километри на возилото со товар или празно, превезени тони стоки, тонски километри.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +150

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
Регулатива (ЕЗ) бр. 1172/98 на Советот на Европа
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3.04.04 Железнички сообраќај
3.04.04/01 Железнички сообраќај

3.04.04/01/01 Годишен извештај за железничка инфраструктура (СЖГ.11а)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Македонски железници - Инфраструктура

Кратка содржина на 
истражувањето

Должина на железничката мрежа и сообраќајни несреќи во железничкиот превоз.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
Регулатива (ЕЗ) бр. 91/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.04/01/01 Годишен извештај за железничкиот превоз (СЖГ.11б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Македонски железници АД Транспорт

Кратка содржина на 
истражувањето

Патнички и товарен возен парк, превезени патници, патнички километри, превезени стоки и нето-
тонски километри според видот на стоките.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
Регулатива (ЕЗ) бр. 91/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.04/01/02 Годишен извештај за прометот на железничките станици (СЖГ.12)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Македонски железници АД Транспорт

Кратка содржина на 
истражувањето

Превезени патници, превезени стоки со железнички коли во националниот превоз. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
Регулатива (ЕЗ) бр. 91/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.04/01/03 Месечен извештај за железнички превоз (СЖМ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Македонски железници АД Транспорт

Кратка содржина на 
истражувањето

Превезени патници, превезени стоки со железнички коли во националниот и во меѓународниот 
превоз. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
Регулатива (ЕЗ) бр. 91/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.04/01/04 Попис на Е-железничкиот сообраќај

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Македонски железници АД Транспорт
Македонски железници Инфраструктура
Министерство за транспорт и врски

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за поминати возни километри и инфраструктура на меѓународни Е-железници.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2015

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Европска спогодба АГЦ 1985 и Европска спогодба АГТЦ 1991 
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3.04.05 Езерски сообраќај
3.04.05/01 Езерски сообраќај

3.04.05/01/01 Годишен извештај за езерскиот превоз (СЕГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловени субјекти што вршат езерски превоз.

Кратка содржина на 
истражувањето

Превезени патници и патнички километри.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија за статистики на транспорт, 2009
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3.04.06 Воздухопловен сообраќај
3.04.06/01 Воздухопловен сообраќај

3.04.06/01/01 Месечен извештај за аеродроми (СВМ.21)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Аеродром „Александар Велики“, Скопје
Аеродром „Св. Петар и Павле“, Охрид

Кратка содржина на 
истражувањето

Превезени патници, стоки и пошта со домашни и странски воздухоплов во редовен и чартер 
превоз. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +150

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 437/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.06/01/02 Годишен извештај  за воздухопловниот превоз (СВГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Воздухопловни компании

Кратка содржина на 
истражувањето

Превезени патници, патнички километри, превезени стоки, тонски километри, превезена пошта со 
домашен воздухоплов во редовен и чартер превоз. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 437/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.06/01/03 Годишен извештај за аеродроми (СВГ.21)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Аеродром „Александар Велики“, Скопје
Аеродром „Св. Петар и Павле“, Охрид

Кратка содржина на 
истражувањето

Превезени патници, стоки и пошта со домашни и странски воздухоплов во редовен и чартер 
превоз. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 437/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.06/01/04 Годишен извештај за регистарот на воздухоплови (СРГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Агенција за цивилно воздухопловство на РМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Број , вид и тип на воздухоплови. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 437/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.08 Сигурност во сообраќајот
3.04.08/01 Сигурност во сообраќајот

3.04.08/01/01 Годишен извештај за несреќи на воздухоплови (СНГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Агенција за цивилно воздухопловство на РМ

Кратка содржина на 
истражувањето

Вид на летот, место на несреќата, членови на екипажот и патници во воздухопловот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 437/2003 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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3.04.08/01/02 Статистичко истражување за сообраќајни незгоди

Носител Министерство за внатрешни работи

Периодика Годишна         

Извештајна единица Физичко лице

Кратка содржина на 
истражувањето

Место, време, пат и други околности, вид на сообраќајна незгода, учесници, причини, преземени 
мерки и податоци за вршење на увидот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Одлука 93/704/ЕК на Советот на Европа
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3.04.08/01/03 Статистичко истражување за број и вид на регистрирани возила и првпат регистрирани возила 
(Регистрирани возила)

Носител Министерство за внатрешни работи

Периодика Годишна         

Извештајна единица Физичко лице

Кратка содржина на 
истражувањето

Состојбата на моторните и приклучните возила, број, вид, старост,сопственост.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Методологија на статистики на транспорт, 2008
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3.05 Туризам и угостителство
3.05.01 Туризам и угостителство

3.05.01/01 Туризам
3.05.01/01/01 Месечен извештај за туристи и ноќевања (ТУ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти од стопанството и вон стопанството кои во својот 
состав имаат објекти за сместување  на гости, туристички друштва, туристички  агенции и бироа и  
надлежни општински органи на управата.

Кратка содржина на 
истражувањето

Доаѓања и ноќевања на домашни и странски туристи, по земја на припадност, број на соби и легла, 
по видови и категории на објектите за  сместување,  и планиран број на ноќевања.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45
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3.05.01/01/02 Анкета за странски туристи (ТУ.13)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Анкетирани странски туристи во сместувачки капацитети.

Кратка содржина на 
истражувањето

Социоекономска структура на странските туристи, структура на трошоците за време на престојот, 
начин и цел на престојот, мислење и оценка за престојот.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју
Самопополнување

Година на 
спроведување

2014

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

312



3.05.01/01/03 Анкета на странски посетители (ТУ.16)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Анкетирани странски посетители на гранични премини

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за анкетираното лице, карактер на престојот (еднодневен излет, транзит или 
повеќедневен престој), структура на трошоците, мислење и оценка за услугите.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју
Самопополнување

Година на 
спроведување

2014

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

313



3.05.01/01/04 Анкета за патувањето на домашното население (АПДТУ.12)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Домаќинства и членовите на домаќинствата

Кратка содржина на 
истражувањето

Бројот на патувања и напревените трошоци во земјата и во странство на членовите на 
домаќинството за службени патувања, еднодневни излети, повќедневни престои и годишни 
одмори. Начин на патување, место на престој и време на престој.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

314



3.05.01/01/05 Анкетен прашалник за домаќинствата (АПДТУ.3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Домаќинства и членовите на домаќинствата

Кратка содржина на 
истражувањето

Социоекономски карактеристики на членовите на домаќинството, расположливи средства во  
домаќинството, снабденост со трајни потрошни добра.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

315



3.05.01/02 Угостителство
3.05.01/02/01 Тримесечен извештај за угостителството (УГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни субјекти кои во својот состав имаат 
угостителски деловни единици.

Кратка содржина на 
истражувањето

Број и територијален распоред на угостителските единици, вкупен промет и по видови на услуги, 
број на вработени и број на седишта по видови и категории на деловни единици, промет и 
количини по  оделни производи и услуги и промет по месеци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 75

316



3.05.01/02/02 Годишен извештај за работата на самостојните угостителски дуќани (УГ.11А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Министерство за финансии, подрачни одделенија на Управата за јавни приходи

Кратка содржина на 
истражувањето

Бројот и територијален распоред на самостојните угостителски дуќани-трговци-поединци, вкупен 
промет и по видови на услуги, број на вработени и број на седишта по видови  деловни единици, 
промет и количини по одделни производи и услуги.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

317



3.05.01/02/03 Годишен извештај за потрошувачката на суровини за приготвување храна во угостителството 
(УГ.15А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни субјекти кои во својот состав имаат 
угостителски деловни единици.

Кратка содржина на 
истражувањето

Количини, вредности и просечни цени на одделни производи.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

318



3.05.01/02/04 Техничка опременост и кадри во угостителството (УГ.15Б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        

Извештајна единица Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни субјекти кои во својот состав имаат 
угостителски деловни единици.

Кратка содржина на 
истражувањето

Број и технички капацитет на одделни уреди, апарати и опрема. Вкупен број на вработени-редовни 
и сезонски, според степенот на образование и занимањето.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

319



3.05.01/02/05 Капацитети за сместување во угостителството (УГ.20)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти од стопанството и вон стопанството кои во својот 
состав имаат објекти за сместување  на гости, туристички друштва, туристички  агенции и бироа и  
надлежни општински органи на управата.

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на соби и легла, техничка опременост на собите, број, вид и капацитет за давање услуги за 
исхрана и точење пијалаци, број и капацитет на посебни простории и објекти за давање 
дополнителни  услуги, година на изградба, сезона на работа, површина и ревалоризирана 
вредност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2015

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

320



3.05.01/02/06 Капацитети за сместување во угостителството - кампови (УГ.21)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти од стопанството и вон стопанството кои во својот 
состав имаат објекти за сместување  на гости-кампови.

Кратка содржина на 
истражувањето

Капацитет за сместување-површина, број на сопствени камп-куќички и број на камп-куќички и 
шатори што може да се постават, опременост  со санитарни уреди, број и капацитет на посебни 
простории и објекти за давање дополнителни  услуги, ревалоризирана вредност.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2015

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

321



3.05.01/02/07 Попис на капацитетите во угостителството (УГ.31)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Угостителски деловни субјекти, неугостителски деловни субјекти кои во својот состав имаат 
угостителска деловна единица, како и самостојни угостителски дуќани-трговци поединци.

Кратка содржина на 
истражувањето

Локација, вид и категорија, големина на деловниот простор, број на вработени,  број на седишта и 
промет.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2014

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

322



3.05.01/02/08 Попис на капацитетите во угостителството-сместувачки објекти (УГ.31СО)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Угостителски деловни субјекти, неугостителски деловни субјекти, како и самостојни угостителски 
дуќани-трговци-поединци кои имаат објекти за сместување на гости.

Кратка содржина на 
истражувањето

Локација, вид и категорија, површина, број на вработени,  број на соби и легла,  промет.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2014

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

323



3.05.01/02/09 Цени на угостителските услуги (ЦЕ.31)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Избрани угостителски објекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Цени на дефинирани производи и услуги во определен период.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Опсервација (цени)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

324



3.05.01/02/10 Промет во угостителските објекти (Ц.31А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Петгодишна        

Извештајна единица Избрани угостителски објекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Количини и вредности на дефинирани производи и услуги во определен период.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2016

325



3.06 Деловeн регистaр
3.06.01 Деловeн регистaр и статистички единици

3.06.01/01 Деловeн регистaр и статистички единици
3.06.01/01/01 Деловен регистар (СДР)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Регистри        

Извештајна единица Централен регистар на РМ, ПИОМ, статистички истражувања

Кратка содржина на 
истражувањето

Идентификациски, демографски и стратификациски варијабли за правните единици, 
претпријатијата, локалните единици и групата на претпријатија.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 60

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.177/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа од 20 февруари 2008, 
за воспоставување на заедничка рамка за деловни регистри за статистички цели и укинување на 
Регулативата на Советот (ЕЕЗ) бр. 2186/93
Регулатива (ЕЕЗ) бр. 696/93 од 15 март 1993, за статистичките единици на набљудување и анализи 
на производствениот систем во ЕУ
Прирачник со препораки за Деловниот регистар

326



3.06.01/01/04 Истражување за локалните единици во Деловниот регистар  (СДРЛЕ )

Носител Државен завод за статистика

Периодика Повеќегодишна

Извештајна единица Локални единици на активните деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Идентификациски (назив и седиште) и стратификациски податоци за локалните единици (број на 
вработени, претежна дејност).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.177/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа од 20 февруари 2008, 
за воспоставување на заедничка рамка за деловни регистри за статистички цели и укинување на 
Регулативата на Советот (ЕЕЗ) бр. 2186/93
Регулатива (ЕЕЗ) бр. 696/93 од 15 март 1993, за статистичките единици на набљудување и анализи 
на производствениот систем во ЕУ
Прирачник со препораки за Деловниот регистар
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4 Статистика на земјоделство, шумарство и риболов
4.01 Земјоделски статистики
4.01.01 Статистика на растителното производство

4.01.01/01 Статистика на растителното производство
4.01.01/01/01 Месечен извештај за продажба на земјоделски производи (ЗЕ.ТРГ.33)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање на податоци за месечната продажба на земјоделски производи од сопствено 
производство (вредност на продажбата и продадените количини во тековниот месец).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

328



4.01.01/01/02 Месечен извештај за откуп на земјоделски производи од индувидуалните  земјоделски 
производители (ТРГ.31)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и од други сектори.

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирање податоци за месечниот откуп на земјоделски производи од индвидуални земјоделски 
производители (вредност и количини).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

329



4.01.01/01/03 Годишен извештај за очекувано  производство од рани посеви и рано овошје (ЗЕ.31А,Б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци  за површините и очекуваното производство од раните посеви и  култури.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Советот на Европа
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4.01.01/01/04 Годишен извештај за оствареното производство  од рани посеви  и овошје (ЗЕ.32А,Б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци  за површините и оствареното производство од раните посеви и култури.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Советот на Европа
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4.01.01/01/05 Годишен извештај за очекуваното производство од доцни посеви и овошје (ЗЕ.33 1А,Б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за површините и очекуваното производство на доцни посеви, лозја и доцно овошје.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Советот на Европа
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4.01.01/01/06 Годишен извештај за оствареното производство од доцни посеви и овошје (ЗЕ.33 А,Б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за површините и оствареното производство на доцни посеви, лозја и доцно овошје.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Советот на Европа
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4.01.01/01/07 Годишен извештај за производство на зеленчук и цвеќе во заштитен простор (ЗЕ.23)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Се прибираат податоци за површината на заштитен простор, производството на зеленчук и цвеќе 
во заштитениот простор, одгледувањето на расад и потршувачката на енергенти.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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4.01.02 Статистика на добиточното производство

4.01.02/01 Статистика на добиточното производство
4.01.02/01/01 Анкета за бројната состојба на добитокот во индувидуалните домаќинства (ЗЕ.512)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Индивидуални земјоделски стопанства

Кратка содржина на 
истражувањето

Број на добиток и живина по видови и категории, производство на млеко, волна и јајца, број на 
пчелни семејства  и производство на мед.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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4.01.02/01/02 Тримесечен извештај за заклан добиток во кланица (ЗЕ.52)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Заклан добиток и живина по видови и категории -  број и тежина

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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4.01.03 Млеко и млечни производи

4.01.03/01 Млеко и млечни производи
4.01.03/01/01 Годишен извештај за сточарство (ЗЕ.512А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за број на добиток и живина по видови и категории, производство на млеко, волна и 
јајца, број на пчелни семејства  и производство на мед.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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4.02 Земјоделски структури
4.02.01 Структурни истражувања за земјоделските стопанства

4.02.01/01 Структурни истражувања за земјоделските стопанства
4.02.01/01/02 Регистар на земјоделски стопанства

Носител Државен завод за статистика

Периодика Регистри        

Извештајна единица Статистички истражувања од областа на земјоделските статистики, Агенција за храна и 
ветеринарство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенција за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Кратка содржина на 
истражувањето

Идентификациски податоци за земјоделските стопанства, податоци за земјоделското земјиште по 
категории, добиток по категории, механизација и работна сила.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на Европската комисија: Препораки за статистички регистар на земјоделски стопанства
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4.02.01/01/03 Годишен извештај за земјоделски претпријатија, земјоделски задруги (ЗЕ.71)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Структурни податоци за деловните субјекти во земјоделскиот сектор, податоци за работниците по 
образование и по пол, податоци за земјоделските машини и опрема, потрошувачка на енергенти, 
како и потрошувачка на средства за заштита на растенијата.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 1166/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа 

339



4.02.01/01/04 Годишен извештај за бројот на земјоделски машини во приватниот сектор (ЗЕ3М)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Индивидуални земјоделски стопанства

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бројот и јачината на земјоделските машини во сопственост, во индивидуалниот 
сектор.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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4.02.01/01/05 Структурно истражување за земјоделски стопанства (СИЗС)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бројот на земјоделски стопанства, користено земјоделско земјиште по категории, број 
на добиток по категории, механизација и опрема, наводнувани површини, работна сила, 
дополнителни активности на стопанството и други податоци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 240

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 1166/2008 на Европската комисија
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4.02.01/01/06 Годишен извештај за органско производство (ЗЕОРГ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за површини и органско производство на земјоделски производи.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.834/2007 на Европската комисија
Регулатива (ЕЗ) бр.889/2008 на Европската комисија
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4.02.01/01/07 Типологија на земјоделски стопанства (ЗЕФТ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за типот на земјоделското производство и економската големина на земјоделските 
стопанства.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2016

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 510

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.1242/2008 на Европската комисија
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4.03 Користење на земјиште
4.03.01 Користење на земјиште

4.03.01/01 Користење на земјиште
4.03.01/01/01 Годишен извештај за засеани површини во есенска сеидба (ЗЕ.21А,Б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци  за засеани површини во есенска сеидба и површини под стара луцерка и детелина.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.543/2009 на Советот на Европа
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4.03.01/01/02 Годишен извештај за површините и насадите на крајот од пролетната сеидба (ЗЕ.22А,Б)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство и индивидуални земјоделски 
стопанства.

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за вкупно засеаните површини во есенска и пролетна сеидба, овоштарници, лозја, 
ливади, пасишта и земјоделска површина по категории на користење.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 330

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.543/2009 на Советот на Европа
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4.04 Земјоделски сметки и цени
4.04.01 Земјоделски сметки и цени

4.04.01/01 Земјоделски сметки и цени
4.04.01/01/01 Тримесечен извештај за набавните цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и 

услугите во земјоделството (Ц.52)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за количината, вкупната вредност и поединечната цена за набавените репродукциони 
материјали, средствата за работа и услугите во земјоделството, кои  деловните субјекти  ги 
потрошиле во текот на тримесечјето.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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4.04.01/01/02 Неделен извештај за цените на земјоделските производи на зелените пазари (ЗЕПЦ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Зелени пазари

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за најниски, најчести и највисоки цени на зелените пазари.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Опсервација (цени)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T +15
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4.04.01/01/03 Неделен извештај за цените на жив добиток на добиточните пазари (ЗЕПЦ2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Добиточни пазари

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за најниски, најчести и највисоки цени и понуден број на грла добиток на добиточните 
пазари.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Опсервација (цени)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 15
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4.04.01/01/04 Неделен извештај за цените на земјоделските производи на  пазарите на големо (ЗЕПЦ.3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Пазари на големо

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за најниски, најчести и највисоки цени и понудени количества на пазарите на големо.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Опсервација (цени)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 15
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4.04.01/01/05 Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи (ЗЕМ.ЦЕНИ.А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за цените на одредени  земјоделски производи кои  се понудени надвор од 
земјоделскиот сектор.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 15

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на Комисијата за статистики на цените на земјоделските производи
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4.04.01/01/06 Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите 
извршени во земјоделството (ЗЕМ.ЦЕНИ.И)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторите А, В, Е, Ж, З, К, Л, Њ, О

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите кои 
земјоделските производители тековно ги вложиле за непречено одвивање на земјоделското 
производство.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 15

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на Комисијата за статистики на цените на земјоделските производи
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4.04.01/01/07 Економски сметки во земјоделството, по тековни цени (ЕСЗТЦ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Податоци добиени од редовните статистички истражувања и податоци од Агенцијата за 
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Управата за јавни приходи, Министерството за финансии, 
комерцијалните банки и други институции.

Кратка содржина на 
истражувањето

Додадена вредност во земјоделството, нето - деловен вишок, нето - претприемачки доход и 
работна сила во земјоделството.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 450

Рок за ревизија 2015

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на Комисијата за економски сметки во земјоделството и шумарството, рев.1.1 
Регулатива (ЕЗ) бр.138/2004 на Европската комисија
Методологија за пресметка на работната сила во земјоделството
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4.04.01/01/08 Регионални сметки во земјоделството (РСЗ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Редовни статистички истражувања, Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и 
руралниот развој, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Управа за јавни 
приходи, Министерство за финансии, комерцијални банки и други институции.

Кратка содржина на 
истражувањето

Додадена вредност во земјоделството, нето - деловен вишок, нето - претприемачки доход и 
работна сила во земјоделството.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 630

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на Комисијата за економски сметки во земјоделството и шумарството
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4.04.01/01/09 Економски сметки во земјоделството, по постојани цени (ЕСЗПЦ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Редовни статистички истражувања, Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и 
руралниот развој, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Управа за јавни 
приходи, Министерство за финансии, комерцијални банки и други институции.

Кратка содржина на 
истражувањето

Додадена вредност во земјоделството, нето - деловен вишок, нето - претприемачки доход и 
работна сила во земјоделството, по цени од претходна година.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Прирачник на Комисијата за економски сметки во земјоделството и шумарството
Регулатива (ЕЗ) бр. 138/2004 на Европската комисија
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4.05 Статистика на шумарство
4.05.01 Статистика на шумарство

4.05.01/01 Статистика на шумарство
4.05.01/01/01 Тримесечен извештај за искористување на шумите (ШУМ.22)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Производство, залиха и продажба на шумски сортименти, вредност на потрошен материјал за 
одржување и поправки, вредност на извршени услуги, количина на средства за заштита на шумите, 
количина на потрошени шумски садници и број на вработени.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Резолуција на Советот на Европа бр. 1999/C 56/01 
Договор на земјите-членки од 1990 за статистики на шумарството
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4.05.01/01/02 Годишен извештај за подигање и одгледување на шуми (ШУМ.41)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Вештачко пошумување според видови дрвја во шума и вон шума, начин на пошумување, употребен 
материјал за пошумување и пополнување.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Резолуција на Советот на Европа  бр. 1999/C 56/01 
Договор на земјите-членки од 1990 за статистики на шумарството
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4.05.01/01/03 Годишен извештај за сообраќајници, енергенти и механизација (ШУМ.61)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за сообраќајниците во државните шуми, енергентите и превозните средства.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Резолуција на Советот на Европа бр. 1999/C 56/01 
Договор на земјите-членки од 1990 за статистики на шумарството
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4.05.01/01/04 Годишен извештај за површини на шуми (ШУМ.13)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за површината на шумите во државни и приватни шуми, по видови насади, останато 
шумско земјиште и неплодно земјиште, вештачки подигнати состоини (култури и плантажи), шуми 
според намената, дрвни ресурси (дрвна маса) и податоци за годишниот прираст.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Резолуција на Советот на Европа бр. 1999/C 56/01 
Договор на земјите-членки од 1990 за статистики на шумарството
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4.05.01/01/05 Годишен извештај за сеча на дрва во државните шуми (ШУМ.21)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за исечената бруто-дрвна маса во шума и вон шума,  сеча по сортименти и исечена бруто-
дрвна маса по видови сеча во државните шуми.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Резолуција на Советот на Европа бр. 1999/C 56/01 
Договор на земјите-членки од 1990 за статистики на шумарството
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4.05.01/01/06 Годишен извештај за сеча на дрва во приватните шуми (ШУМ.23)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за исечената бруто-дрвна маса во шума и вон шума по видови дрвја и по сортименти во 
приватните шуми и податоци за исечената бруто-дрвна маса во шумите, по категории и по видови  
сеча во приватните шуми.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Резолуција на Советот на Европа бр. 1999/C 56/01 
Договор на земјите-членки од 1990 за статистики на шумарството
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4.05.01/01/07 Годишен извештај за штети во државните шуми (ШУМ.51)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за штетите и пожарите во државните шуми и причините, по видови насади.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Резолуција на Советот на Европа бр. 1999/C 56/01 
Договор на земјите-членки од 1990 за статистики на шумарството
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4.05.01/01/08 Годишен извештај за штетите во приватните шуми (ШУМ.52)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за пожари  во приватните шуми.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Резолуција на Советот на Европа бр. 1999/C 56/01 
Договор на земјите-членки од 1990 за статистики на шумарството
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4.06 Лов и риболов
4.06.01 Лов и риболов

4.06.01/01 Лов и риболов
4.06.01/01/01 Годишен извештај за ловот (ЛОВ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за бројната состојба на дивечот по видови, застрелан дивеч, работници во ловството, 
ловни објекти, ловишта и ловци.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180
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4.06.01/01/02 Годишен извештај за слатководно рибарство (ЗЕ.62)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти од секторот Земјоделство, шумарство и рибарство

Кратка содржина на 
истражувањето

Вкупен улов на риба од езера, канали, реки, вештачки езера и производство на риба од рибници.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр.762/2008 на Европската комисија
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5 Повеќедоменски статистики
5.02 Лисабонска стратегија и одржлив развој
5.02.02 Индикатори за одржлив развој

5.02.02/01 Индикатори за одржлив развој
5.02.02/01/01 Индикатори за одржлив развој

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица ДЗС, МФ, МЖСПП, МЗШВ, АЕК, ДИК, Евробарометар

Кратка содржина на 
истражувањето

Индикаторите за одржлив развој  го следат прогресот во реализацијата на поставените цели на 
одржливиот развој.  Концептот на индикаторите произлегува од оние дефинирани со европската 
Стратегија за одржлив развој, а оттаму и со  Националната стратегија за одржлив  развој. Збирот на 
индикатори е организиран во основни теми кои ја следат економската, социјалната, еколошката и 
институционалната димензија на одржливиот  развој.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран начин

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Стратегија за одржлив развој на ЕЗ
Методолигии за пресметка на одделните индикатори
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5.03 Животна средина и сметки
5.03.02 Статистика на отпад и други опасни супстанции

5.03.02/01 Статистика на отпад и други опасни супстанции
5.03.02/01/01 Статистичко истражување за комунален отпад (ЖСКОМО2)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за количество на собран отпад, количество на создаден отпад, преработен отпад, 
отстранет, како и податоци за депонии.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ) бр. 2150/2002 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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5.03.02/01/02 Истражување за отпад по сектори на економска активност (ЖСО1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Двегодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за вкупното количество на: 
- создаден отпад, 
- складиран отпад, 
- примен отпад од други физички и правни лица од земјата и од странство, 
- предаден отпад на други физички и правни лица во земјата и во странство,  
- преработен и отстранет отпад и
- опасен и неопасен отпад.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2013
2015
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Ррегулатива  2150/2002 на ЕУ
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5.03.03 Статистика на вода, воздух и климатски промени

5.03.03/01 Статистика на вода, воздух и климатски промени
5.03.03/01/01 Годишен извештај за јавен водовод (ВОД.2В)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за јавен водовод, извори на вода, испорачани количества на вода по гранки на дејност, 
загуба на вода и водоводна мрежа и уреди.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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5.03.03/01/02 Годишен извештај за јавна канализација (ВОД.2К)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за јавна канализација, отпадни води според потеклото, пречистување, канализациска 
мрежа и уреди за прочистување.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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5.03.03/01/03 Годишен извештај за користење и заштита на водите од загадување во индустријата  и 
рударството (ВОД.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за:
- користење на водите и заштита на водите од загадување во индустријата и рударството,
- снабдување со вода според изворот,
- користење на вода според намената,
- пречистување и испуштање на отпадните води и
- уреди за заштита на водата од загадување. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 270
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5.03.03/01/04 Годишен извештај за системи за наводнување (ВОД.4)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за извори на вода, објекти и уреди за наводнување, наводнувана површина и остварени 
приноси од наводнувана површина.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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5.03.03/01/05 Годишен извештај за одводнување на земјиштето (ВОД.3В)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за поплавени површини и објекти, систем за одводнување, одводнувани површини, 
црпни станици и каналска мрежа.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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5.03.03/01/06 Тригодишен извештај за водостопанските претпријатија (ВОД.ПР)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за претпријатијата од областа на водостопанството, број на вработени, техничка 
екипираност и сл.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013 и 2016
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5.03.03/01/07 Тригодишен извештај за заштита на земјиштето од ерозија (ВОД.ЕР)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тригодишна        

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за еродирани површини, извршени санации, смирување на земјиштето.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013 и 2016
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5.03.03/01/08 Годишен извештај за заштита од поплави и уредување на реките (ВОД.3А)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за поплавени површини и објекти од надворешни води, насипи, одбрана од надворешни 
води и регулација на реки.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017
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5.03.03/01/09 Квалитет на површинските води

Носител Управа за хидрометеоролошки работи

Периодика Месечна         

Извештајна единица  УХМР

Кратка содржина на 
истражувањето

Физичко-хемиски испитувања на квалитетот на површинските води во РМ , анализа на податоците 
и одредување на квалитетот на водите.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Директива на Европскиот парламент и Совет на Европа од 23 октомври 2000, ЕПА стандарди и  ISO 
стандарди

376



5.03.03/01/10 Статистичка процена на квантитативните карактеристики на површинските и подземните води

Носител Управа за хидрометеоролошки работи

Периодика Месечна         

Извештајна единица УХМР

Кратка содржина на 
истражувањето

Секојдневни мерења на вододстојот на површинските води и подземните води. Прибирање на 
податоци и анализа на хидрометриски мерења 6-12 пати годишно, пресметка и анализа на 
податоците.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Стандарди на Светската метеоролошка организација
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5.03.04 Сметки во животната средина и статистика на трошоците

5.03.04/01 Сметки во животната средина и статистика на трошоците
5.03.04/01/01 Прашалник за трошоци за заштита на животната средина (ЖСТ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти

Кратка содржина на 
истражувањето

Областа на трошоци за заштита на животната средина е дефинирана според класификацијата на 
активностите за заштита на животната средина која разликува девет домени на животната средина:
1. Заштита на амбиенталниот воздух и климата
2. Управување со отпадните води
3. Управување со отпад
4. Заштита на почвата, подземните води и површинските води
5. Бучава
6. Заштита на биодиверзитетот и земјиштето
7. Заштита од радијација
8. Истражување и развој
9. Други активности за заштита на животната средина

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива (ЕЗ)бр. 58/97 на Советот на Европа
Регулатива (ЕЗ) бр. 691/2011 на Европскиот парламент и на Советот на Европа

378



5.04 Регионални и урбани статистики
5.04.05 Управување со  Класификацијата НТЕС

5.04.05/01 Управување со Класификацијата НТЕС 
5.04.05/01/01 Статистички регистар на просторни единици

Носител Државен завод за статистика

Периодика Регистри        

Извештајна единица Агенција за катастар на недвижности, Централен регистар, единиците на локалната самоуправа, 
статистички истражувања

Кратка содржина на 
истражувањето

Податоци за просторните единици: општина, населено место, статистички круг, пописен круг, 
единиците на НТЕС. 

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3
НТЕС 4
НТЕС 5

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулатива на Европскиот парламент и на Советот на Европа за воспоставување на заедничка 
Класификација на територијални единици за статистика (NUTS) 1059/2003
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5.06 Наука, технологија и иновации
5.06.01 Статистика на наука и технологија

5.06.01/01 Статистика на наука и технологија
5.06.01/01/05 Статистичко истражување за научната и истражувачко-развојната дејност (НИРО)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Организациски единици кои во извештајниот период имале научно-истражувачка работа.

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирањето на податоците  се однесува на: вид на истражувачката  организација, научна област, 
година на регистрација во Министерството за наука, сектор за извршување, вработени (со полно 
работно време и покусо од полното работно време- еквивалент на истражувачи со полно работно 
време - ФТЕ), надворешни соработници, вработени по пол, степен на школска подготовка, возраст, 
завршена школа, движење на научните работници, работници според изјаснувањето за етничка 
припадност, државјанство, истражувачки трудови и проекти (завршени и во тек), според нарачател 
и научна гранка, пронајдоци и патенти според научната гранка, структура на приходите и 
трошоците, финансиски ефекти на трудовите и проектите според научната гранка и целта на 
истражувањето.
Специфичните податоци во врска со истражувањето ќе се утврдат во согласност со регулативите и 
препораките кои ќе бидат утврдени од страна на Евростат.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Комбиниран

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2
НТЕС 3

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

 -Предложена стандардна пракса за анкети за истражување и експериментален развој - упатство 
Фраскати 
 - Меѓународна стандардна класификација на образованието  ISCED'97
 - Меѓународна стандардна индустриска класификација на сите економски активности
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5.06.02 Статистика на иновации

5.06.02/01 Статистика на иновации
5.06.02/01/02 Иновациска дејност (ИНОВ)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Двегодишна        

Извештајна единица Деловните субјекти избрани во примерокот кој ќе биде стратификуван според категориите NACE 
Rev.2 и според големината(број на вработени).

Кратка содржина на 
истражувањето

Прибирањето на податоци  се однесува на: општи и основни економски податоци за деловниот 
субјект, иновации на производи и услуги, процесот на иновации, иновативни активности кои се во 
тек и напуштени иновативни активности, расходи на иновативните активности, извори на 
информации и соработка во иновативни активности, ефекти на иновативните активности, 
отежнувачки фактори за иновации, организациска иновација, иновации во маркетинг, креативност 
и уметност.
Специфичните податоци  во врска со истражувањето ќе се утврдат во согласност со регулативите и 
препораките кои ќе бидат утврдени од страна на Евростат.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2015
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 540

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

 Амандмани на Регулативата (ЕЗ) бр 1450/2004 
 Решение бр. 1608/2003/ЕС на Европскиот парламент и на Советот на Европа
 Осло Прирачник- заедничка публикација на ОЕЦД и Евростат (второ издание 1997 и трето издание 
2005)
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5.07 Информатичко општество
5.07.01 Статистика за информатички и комуникациски технологии

5.07.01/01 Статистика за информатички и комуникациски технологии
5.07.01/01/01 Годишен извештај за телекомуникациски мрежа и услуги (ТКГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Агенција за електронски комуникации (АЕК)

Кратка содржина на 
истражувањето

1. Број на главни телефонски линии и број на претплатници (PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA и други).
2. Реализирани телефонски повици од фиксната телефонска мрежа, по дестинација. (национални и 
меѓународни), во илјада минути.
3. Број на претплатници на пристап до интернет.
4. Обем на сообраќај / количина на пренесени податоци во GB.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Дефиниции за телекомуникациските индикатори користени од Евростат, според дефинициите 
дадени од Меѓународната унија за телекомуникации (ITU).
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5.07.01/01/02 Годишен извештај за мобилната мрежа и услуги (МТГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Агенција за електронски комуникации (АЕК)

Кратка содржина на 
истражувањето

1. Број на корисници (претплатници) на мобилната мрежа (претплатици на припеид, постпеид).
2. Реализиран сообраќај во мобилната мрежа (повици што потекнуваат од мобилната мрежа (кон 
национални мрежи и кон мрежи на други држави), роаминг, број на испратени пораки (СМС, 
ММС).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Дефиниции за телекомуникациските индикатори користени од Евростат, според дефинициите 
дадени од Меѓународната унија за телекомуникации (ITU).
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5.07.01/01/03 Тримесечен извештај за телекомуникации (ТКМ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна        

Извештајна единица Агенција за електронски комуникации (АЕК)

Кратка содржина на 
истражувањето

Реализирани телефонски повици од фиксната телефонска мрежа (национални и меѓународни).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Дефиниции за телекомуникациските индикатори користени од Евростат, според дефинициите 
дадени од Меѓународната унија за телекомуникации (ITU).
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5.07.01/01/04 Тримесечен извештај за мобилна телефонија (МТМ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Тримесечна        

Извештајна единица Агенција за електронски комуникации (АЕК)

Кратка содржина на 
истражувањето

1. Број на корисници (претплатници) на мобилната мрежа (претплатици на припеид, постпеид).
2. Реализиран сообраќај во мобилната мрежа (повици што потекнуваат од мобилната мрежа (кон 
национални мрежи и кон мрежи на други држави), роаминг, број на испратени пораки (СМС, 
ММС).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Административен

Начини на 
прибирање на 
податоците

Електронско пополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 90

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Дефиниции за телекомуникациските индикатори користени од Евростат, според дефинициите 
дадени од Меѓународната унија за телекомуникации (ITU).
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5.07.01/01/05 Извештај за користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти 
(ИКТ.1)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Деловни субјекти (нефинансиски и финансиски)

Кратка содржина на 
истражувањето

Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти (на пример, 
користење компјутер, пристап до интернет, е-трговија).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулативa (ЕЗ) бр. 808/2004 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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5.07.01/01/06 Прашалник за користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај 
поединци (ИКТ.3)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица Домаќинство и избраното лице во домаќинството

Кратка содржина на 
истражувањето

Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците (на 
пр., користење компјутер, мобилен телефон, пристап до интернет, намена на користењето 
интернет).

Метод на 
прибирање на 
податоците

Примерок

Начини на 
прибирање на 
податоците

Персонално интервју

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Регулативa (ЕЗ) бр. 808/2004 на Европскиот парламент и на Советот на Европа
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5.07.02 Поштенски статистики

5.07.02/01 Поштенски статистики
5.07.02/01/01 Годишен извештај за поштенскиот промет и услуги (ППГ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Годишна         

Извештајна единица АД Македонски пошти

Кратка содржина на 
истражувањето

Писмоносни услуги, пакетни услуги, ЕМС пратки, телеграфски и телефонски услуги.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Директива бр.2800/6/ЕС на Европскиот парламент и на Советот на Европа од 20 февруари 2008
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5.07.02/01/02 Месечен извештај за поштенски промет (ППМ.11)

Носител Државен завод за статистика

Периодика Месечна         

Извештајна единица АД Македонски пошти

Кратка содржина на 
истражувањето

Писмоносни услуги, пакетни услуги, ЕМС пратки, телеграфски и телефонски услуги.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 45

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Директива бр.2800/6/ЕС на Европскиот парламент и на Советот на Европа од 20 февруари 2008
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5.09 Сметки за животната средина и климатски промени
5.09.04 Климатски промени и други поврзани активности

5.09.04/01 Климатски промени и други поврзани активности
5.09.04/01/01 Метеоролошки мерења и набљудувања

Носител Управа за хидрометеоролошки работи

Периодика Месечна         

Извештајна единица УХМР

Кратка содржина на 
истражувањето

Мерења и набљудувања на денови со појава на дожд, снег и магла, релативна влажност, 
облачност, врнежи, температура на воздух, правец и јачина на ветер.

Метод на 
прибирање на 
податоците

Целосен опфат (попис)

Начини на 
прибирање на 
податоците

Самопополнување

Година на 
спроведување

2013
2014
2015
2016
2017

Територијално ниво 
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување 
Т + (денови)

T + 180

Меѓународни 
стандарди и 
регулативи

Стандарди на Светската метеоролошка организација
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Член 3 
 

 Листата на кратенки и Дефинициите и објаснувањата на одделни поими 
од Програмата се дадени во Прилозите број 1 и 2, кои се составен дел на оваа 
програма. 
 
 

Член 4 
 Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето 
во “Службен весник на Република Македонија”. 
 
 
 

Бр. 41-395/1 
29 јануари 2013 година 

Скопје 

 Заменик на претседателот 
на Владата на Република 

Македонија 
м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 - ЛИСТА НА КОРИСТЕНИ КРАТЕНКИ 
 

Ад-хок модули - Дополнителни прашања кои се додаваат на постоечко 
истражување со цел еднократно или на подолги временски интервали да се 
прибираат податоци за варијабли кои не се клучни за основното истражување, 
но даваат дополнителни информации поврзани со областа која ја покрива 
истражувањето и кои се од значење за креаторите на политиките. 

ADR - Класификација на опасни стоки во патниот превоз   

БДП - Бруто-домашен производ 

GBAORD - Government budget appropriations or outlays on R&D - Средства на 
државниот буџет или трошоци наменети за истражување и развој 

ДЗС - Државен завод за статистика 

Евростат - Статистички уред на Европската унија  

EDP -  Табели за прекумерен долг  

EЗ - Европски заедници 

ЕК - Европска комисија 

ЕКСТРАСТАТ - Трговија на земјите-членки на Унијата со останатите земји кои не 
се членки на Унијата 

ЕМБГ - Единствен матичен број на граѓанинот 

ESA 2010 - Европски систем на сметки 2010 

ЕСС - Европски стaтистички систем 

ЕССПРОС (ESSPROS) - European system of integrated social protection statistics- -  
Европски систем на интегрирани статистики за социјалната заштита  

ЕЦД –Единствен царински документ 

ЕЦБ - Европска централна банка 

ILO – Меѓународна организација на трудот 

ИНТРАСТАТ - Трговија на земјите-членки на Унијата 

ISCED – International Standard Classification on Education - Kласификација за 
образовните нивоа 

ISO-3166 - Класификација на земјите   

COFOG - Класификација на функциите на владата 

COICOP – Classification of Individual Consumption According to Purpose - 
Класификација на индивидуалната потрошувачка според намената 

COPNI - Класификација на непрофитните институции што им служат на 
домаќинствата 

КПД - Класификација на производи по дејности 
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МКБ 10 - Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени  проблеми - 10. ревизија 

ММФ - Меѓународен монетарен фонд 

НКД рев.2 - Национална класификација на дејностите, ревизија 20 

НКЗ - Национална класификација на занимања 

ННИП - Национална номенклатура на индустриски производи 

NCT- Транспортна класификација  на стоки 

НТЕС, 2007 - Класификација на територијални единици  

НТР - Надворешно-трговска размена 

ОЕЦД - Организација за економска соработка и развој  

ООН - Организација на Обединетите нации 

PEEIs -  Главните индикатори за следење на економската состојба во Европската 
унија 

СДР - Статистички деловен регистар  

СЗО - Светска здравствена организација 

СНС 2008 - Систем на национални сметки 2008 

СТО – Светска трговска организација 

TransMonEE  - Transformative Monitoring for Enhanced Equity UNICEF - United 
Nations Children's Fund ( Фонд на Обединетите нации за деца) 

UNICEF - United Nations Children's Fund ( Фонд на Обединетите нации за деца) 

FAO – Организација за храна и земјоделство 

ФАТС  - Статистиката на странските афилијации  

ФПИОМ - Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република 
Македонија 

ХАСАП (HACCP)  -  Анализа на опасности и критични контролни точки - Hazard 
analysis and critical control points 

HICP - Хармонизиран индекс на трошоците на животот  
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ПРИЛОГ 2 - ДЕФИНИЦИИ И ОБЈАСНУВАЊА ЗА ОДДЕЛНИ  ПОИМИ 
ОД ПРОГРАМАТА 
 
 Единствен број на истражувањето   

 
Единствениот  број на истражувањето ја носи информацијата на кој 

домен/тема/модул од Статистичкиот компендиум на Евростат припаѓа 
истражувањето.  Со дополнителните информации (група и реден број во 
рамките на групата) се формира единствениот број на истражувањето. 
 
 Назив на статистичкото истражување 

 
Називот на истражувањето ја посочува појавата која се следи со 

статистичкото истражување, односно за која се прибираат податоци. Називот 
може да го содржи и методот или начинот на кој се реализира статистичкото 
истражување, односно прибирањето на податоци, како што е тоа случај со 
анкетите или пописите (Анкета за работната сила, Попис на трговски 
капацитети). 
 
 Периодика на статистичкото истражување 

 
Периодиката на статистичкото истражување укажува на временското 

растојание на кое се повторува истражувањето со цел да се следат промените 
во појавата која се набљудува. Периодиката на едно истражување може да 
биде: 
 

- пократки интервали во текот на месецот 
- месечна 
- тримесечна 
- полугодишна 
- годишна 
- повеќегодишна 
- друго 

 
 Референтен период на статистичкото истражување 

 
Референтниот период е временски период за кој статистичките податоци 

се прибираат или пресметуваат и за кој се однесуваат добиените индикатори.  
Референтниот период може да биде календарска година, фискална година, 
учебна година, полугодие, тримесечје, месец. Понекогаш, референтниот период 
мора попрецизно да се одреди поради поголемата динамичност на појавата 
која се набљудува, односно може референтниот период да биде месец, но 
определен ден во месецот, на пример, број на слободни работни места на 15-ти 
во месецот.  Овој податок се зема како податок за целиот месец. Целта е кај 
динамичните појави да се направи пресек пред и по кој не се земаат предвид 
настанатите промени, односно се отсликува состојбата во дадениот временски 
период - ден или недела. 
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 Извештајна единица  

 
Под извештајна единица се подразбираат правните лица,  физичките 

лица, органите на државната власт и домаќинствата кои во рамките на 
статистичките истражувања даваат податоци исклучиво за статистички цели.  

Покрај споменатите извештајни единици, може да се користат 
административни евиденции и регистри кои се нарекуваат извори на податоци. 
 
 Кратка содржина на истражувањето 

 
Кратка содржина претставува опис на предметот на истражувањето 

преку определување на  множество на основни белези и модалитети кои се 
опфатени со истражувањето.  
 
 Метод и начин на прибирање на податоци 

 
Методот на прибирање на податоци е важен дел од статистичките 

истражувања бидејќи од тие методи многу зависи квалитетот на податоците, но 
изборот на методот на прибирање на податоци зависи од видот на самата 
појава, изворите на податоците и од расположливите средства на институцијата 
што ги прибира податоците. Во основа, следните  методи  се препорачани во  
статистичката пракса:  
 

- целосен опфат (попис)  
- примерок 
- опсервација (цени)  
- административен 
- комбиниран 
 

Начинот на прибирање на податоци се однесува на техничките аспекти 
на прибирањето на податоците што ги применуваат институциите што 
спроведуваат статистички истражувања. Начинот на прибирање на податоци ги 
содржи елементите на Кодот на добра пракса во однос на напорите на 
институциите да го намалуваат оптоварувањето на извештајните единици и 
принципот на ефикасност и рационалност. Одлуката за начинот на прибирање 
на податоците, исто така, е поврзана со дополнителни финансиски и 
организациски прашања и обврски во однос на информирањето на 
извештајните единици за начинот и времето  на прибирање на податоците, но и 
со преземање мерки за заштита на податоците. Начини на прибирање на 
податоци може да бидат: 

- персонално интервју 
- телефонско интервју 
- самопополнување 
- електронско пополнување 
- комбиниран начин 
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 Територијално ниво на публикување 

 
Прикажувањето на добиените статистички податоци  се врши во форма 

во која се прикажуваат обемот, структурата, содржината и другите 
карактеристики на проучуваната појава.  Една од  карактеристиките  е 
прикажувањето на проучуваната појава  на определено територијално ниво што 
се врши во согласност со Номенклатурата на територијални единици за 
статистика - НТЕС, 2007  и тоа: 
 

- НТЕС 1 и 2 (Република Македонија) 
- НТЕС 3 - региони 
- НТЕС 4 - општини 
- НТЕС 5 - населени места 

 
 Рок за публикување T + (денови) 

 
Рок на публикување се означува со Т + х, каде што Т означува 

референтен период, а х го означува  бројот на денови помеѓу крајот на 
референтниот период и публикувањето.  

Генералното правило кое се применува при публикувањето на 
статистичките податоци  е следно: 
 

- Месечно               Т+  45 
- Тримесечно         Т+  60 
- Тримесечно – аналитичко Т+75 
- Полугодишно       Т+  90 
- Годишно               Т+ 180 
- Годишно – аналитичко Т+ 270, Т + 360, Т + 1080 
- Повеќегодишно   Т+ 180 (се зема календарската година во која се  

спроведува истражувањето) 
 
Во зависност од истражувањето, можни се и исклучоци од погоре наведените 
правила. 
 
 Рок за ревизија 

  
Ревизијата се јавува како последица од балансирањето помеѓу две многу 

битни димензии на квалитетот: навременоста и точноста. Заради запазување на 
навременоста на соодветен статистички податок (како една од најбитните 
димензии на квалитетот)  се објавуваат статистички податоци во однапред 
утврдени рокови за коишто подоцна треба да се направат дополнителни 
анализи и да се ревидираат (коригираат). 

Покрај ова, воведувањето на методолошки подобрувања и надградбата 
на статистичките стандарди често имплицира значајни промени кои имаат 
влијание и на претходно објавените податоци, од што, исто така, произлегува 
потребата за ревизија. 
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Ревизијата се однесува на преиспитувањето на веќе објавените 
статистички податоци и резултира со нови податоци за минатото кои се 
последица на: 
  

- концептуални промени (на пр., промени во номенклатурите и 
дефинициите); 

- подобрување на алгоритмите поврзани со методолошките 
процедури; 

- промени во статистичките извори на податоци.    
 

Информацијата за планираната ревизија се најавува и прикажува на 
годишно ниво:  
 

- 2013 
- 2014 
- 2015 
- 2016 
- 2017 

 
 Меѓународни стандарди и регулативи 

 
Со користење на единствени стандардизирани класификации и 

номенклатури се обезбедува заеднички и единствен пристап во прибирањето, 
класифицирањето и презентирањето на статистичките податоци во Република 
Македонија, но и споредливост  со статистичките податоци со останатите земји 
во светот.  Глобалниот пристап во следењето на појавата може да се обезбеди 
единствено преку хармонизирани класификации и номенклатури  на 
меѓународно ниво. 

Статистичкиот систем на земјата е во  континуиран процес на 
хармонизирање на статистиките во земјата со меѓународните  и европските 
стандарди преку примена на дефинициите, роковите за прибирање и 
дисеминација на податоците кои се дадени во европските регулативи, 
препораки и упатства, но, исто така, и со примена  на препораките  на  ООН, 
ММФ, Светската здравствена организација. Како меѓународни стандарди се 
сметаат и прирачниците препорачани од наведените меѓународни 
организации. 
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