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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Унапредување на процесот на 

продукција на секторски статистики.

Индикатор за напредок пресметан од годишните оценки во апликацијата СМИС.

Потпрограма 2

Мерење на квалитетот на известувањето 

(СИМС)

Зголемување на бројот на подготвени и објавени извештаи за квалитет на статистичките истражувања.

Подобрување на содржинскиот аспект на Извештаите за квалитет, воспоставување систем за мерење на квалитетот.

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 1 − СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ

Област: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата 1 − Секторски статистики произлегува од:

1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните разговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 

утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година, односно приоритетната цел: започнување  и успешно водење на 

процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на 

макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста.       

2. НПАА

Поглавје:  3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Интеграција во Европскиот статистички систем и целите: 

• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)

• Обезбедување статистички податоци за поддршка на процесот на преговори на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и

• Производство на квалитетни статистички податоци во согласност со принципите COP.

• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)

• Обезбедување статистички податоци за поддршка на процесот на преговори на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и

• Производство на квалитетни статистички податоци во согласност со принципите COP.

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Зголемен квалитет на продуцирани статистички податоци, зголемен број истражувања спроведени преку административни извори на податоци.

Хоризонтална Вертикална
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1.ФРИБС-регулатива  за 

деловни статистики 

Раководител на 

сектори/раководите

ли на одделенија

март 2020 декември 2022 20 20 20 Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

2. Интегрирана регулатива 

за земјоделски статистики

Раководител на 

сектори/раководите

ли на одделенија

март 2020 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

3.Интегрирана регулатива 

за социјални статистики 

Раководител на 

сектори/раководите

ли на одделенија

март 2020 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

 4. Национални сметки - 

ЕСА 2010

Раководител на 

сектори/раководите

ли на одделенија

март 2020 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Вкупно за активност во 1. 

година

4

Вкупно за активност во 2. 

година

4

Вкупно за активност во 3. 

година

4

Вкупно за Потпрограма 1 12

Б. План за спроведување на програмата

Потпрограма 1: Унапредување на процесот на продукција на секторски статистики

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)Активност Одговорни Консултирани Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.
1. Одржување на 

работилници/обуки за 

вработените и за 

носителите во системот (за 

ESMS, ESQRS)

Одделение за 

квалитет

Секторите и 

останатите 

носители 

септември 2020 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ Буџет на РСМ Буџет на РСМ

2. Обезбедување инпут за 

пресметка на индикаторите 

за квалитет

Раководители на 

сектори/раководите

ли на одделенија

Сектор за ИТ/ 

Одделение за 

квалитет

февруари 2020 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 

ИПА- 

Национална

Буџет на РСМ; 

ИПА -  

Национална

Буџет на РСМ; 

ИПА - 

Национална

3. Пресметка на сите 

индикатори за квалитет 

согласно со прирачникот на 

Евростат

Стручни одделенија Одделение за 

квалитет

февруари 2020 декември 2022 Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА-МБП

Вкупно за активност во 1. 

година

3

Вкупно за активност во 2. 

година

3

Вкупно за активност во 3. 

година

3

Вкупно за Потпрограма 2 9

Потпрограма 2: Мерење на квалитет на известување (СИМС)

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика:

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Организациско-технички подготовки Набавена информатичка опрема, формирани реонски пописни комисии, извршен избор на попишувачи и инструктори

Потпрограма 2

 Спроведување медиумска кампања за 

Пописот 2021

Избрана фирма за спроведување на кампањата; Спроведени активности од кампањата

Потпрограма 3

Спроведување на Пописот Реализиран Попис

Потпрограма 4

Обработка и дисеминација Реализирана обработка и подготвени дисеминациски продукти

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 2: СПРОВЕДУВАЊЕ ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕTO, ДОМАЌИНСТВАTA И СТАНОВИTE ВО 2021 ГОДИНА

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програматa 2 − Спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во 2021 година  произлегува од:

1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните разговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 

утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година, односно приоритетната цел: започнување  и успешно водење на 

процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, спроведување макроекономска политика насочена кон задржување на 

макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста.       

2. НПАА

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Интеграција во Европскиот статистички систем и целите: 

• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)

• Обезбедување статистички податоци за поддршка на процесот на преговори на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и

• Производство на квалитетни статистички податоци во согласност со принципите COP.

• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)

• Обезбедување статистички податоци за поддршка на процесот на преговори на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и

• Производство на квалитетни статистички податоци во согласност со принципите COP.

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Спроведен Попис и објавени податоци

Хоризонтална Вертикална
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Набавка на информатичка опрема Комисија за 

јавни набавки

Одделение за 

демографија, Сектор 

за ИТ- подршка

мај 2020 октомври 

2020

10 Буџет на РСМ

2. Формирање Комисии за пописните 

реони

Директор на ДЗС Биро за Попис, 

Градоначалници на 

општините

октомври 

2020

октомври 

2020

15 Буџет на РСМ

3. Избор на попишувачи и 

инструктори

Директор на ДЗС Државни 

инструктори, 

Комисии за 

пописните реони

ноември 2020 ноември 2020 150 Буџет на РСМ

4. Обука на учесници во Пописот Државни 

инструктори

Комисии за 

пописните реони

јануари 2021 февруари 

2021

150 Буџет на 

РСМ

Вкупно за активност во 1. година 3

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3. година

Вкупно за Потпрограма 1. 4

Б. План за спроведување на програмата

Потпрограма 1: Организациско-технички подготовки

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)
Активност Одговорни Консултирани

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

33



I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.
1. Спроведување постапка за избор 

на фирма што ќе ја подготви и 

спроведе кампањата

Комисија за 

јавни набавки

Стручно одделение, 

Сектор за 

дисеминација, 

Кабинет на 

директорот, Биро за 

попис

јуни 2020 септември 

2020

10 Буџет на РСМ

2.Медиумска кампања нa 

национално и на локално ниво за 

потребите на Пописот 2021

Фирмата избрана 

на тендер

Стручно одделение, 

Сектор за 

дисеминација, 

Кабинет на 

директорот, Биро за 

попис

јануари 2021 мај 2021 10 Буџет на 

РСМ

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3. година

Вкупно за Потпрограма 3. 2

I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.
1.Теренска активност на попишување Попишувачи, 

реонски и 

државни 

инструктори

Биро за попис април 2021 април 2021 5650 Буџет на 

РСМ

Вкупно за активност во 1. година

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3. година

Вкупно за Потпрограма 2. 1

Потпрограма 3: Спроведување на Пописот

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)

Потпрограма 2: Спроведување медиумска кампања за Пописот 2021

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Подготовка на програма за 

обработка и публикување
Одделение за 

демографија, 

Одделение за 

дисеминација

Биро за Попис, Совет 

за статистика
мај 2020

декември 

2020
15 Буџет на РСМ

2. Обработка на пописните резултати Одделение за 

демографија, 

Сектор за ИТ 

подршка

Биро за Попис мај 2021
септември 

2021
10

Буџет на 

РСМ

3. Дисеминација на резултатите
Одделение за 

дисеминација
Биро за Попис

октомври 

2021

октомври 

2021
10

Буџет на 

РСМ

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 2

Вкупно за активност во 3. година

Вкупно за Потпрограма 3. 3

Потпрограма 4: Обработка и дисеминација

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Донесување Програма за статистички 

истражувања

Донесена програма

Потпрограма 2:

Реализација на улогата на 

Координативниот комитет

Одржани седници на Координативниот комитет

Потпрограма 3:

Користење административни извори на 

податоци

Зголемен број административни извори на податоци

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Јакнење на институционалната околина и статистичка инфраструктура и целите:

• Зајакнување на професионалната независност

• Зајакнување на координативната улога на Заводот  во статистичкиот систем

• Унапредување на тимската работа, интерни комуникации и трансфер на знаењата и

• Иновирање и развој 

• Јакнење на професионалната независност

• Зајакнување на координативната улога на ДЗС

• Унапредување на тимската работа и 

• Иновирање и развој

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Донесена Програма за статистички истражувања, реализација на законските надлежности на ДЗС, донесени статистички стандарди 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 3: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОКОЛИНА

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата 1 − Институционална околина произлегува од:
1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните разговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 

утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година, односно приоритетната цел: започнување  и успешно водење на 

процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, спроведување макроекономска политика насочена кон задржување на 

макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста.       

2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Хоризонтална Вертикална
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Анализа  на тековната 

програма, степен на реализација, 

идни потреби/планирање/

Стручен колегиум Овластени носители, 

Совет за статистика, 

корисници

февруари 

2020

континуирано 20 20 20 Буџет на РСМ Буџет на 

РСМ

Буџет на 

РСМ

2. Подготовка/одржување 

консултативни состаноци со 

релевантни институции на сите 

нивоа

Работна група Овластени носители, 

државни органи, 

Координативен 

комитет, корисници

септември 

2021

септември 

2022

10 10 Буџет на 

РСМ

Буџет на 

РСМ

3. Подготовка на финална верзија 

на Програмата и доставување до 

Владата

Стручен колегиум Совет за статистика, 

Влада на РСМ

октомври 

2022

ноември 2022 10 Буџет на 

РСМ

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3.  година 2

Вкупно за Потпрограма 1. 4

Б. План за спроведување на програмата

Потпрограма 1: Донесување Програма за статистички истражувања

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)
Активност Одговорни Консултирани

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Одржување 

состаноци/развивање планови за 

обуки на носителите/одржување 

обуки

Сектор за поддршка 

на работењето на  

директорот

Координативен 

комитет

февруари 

2020

декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 

ИПА - МБП

Буџет на 

РСМ; ИПА - 

МБП

Буџет на 

РСМ; ИПА - 

МБП

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3.  година 1

Вкупно за Потпрограма 2. 3

Потпрограма 2: Реализација на законските надлежности на Координативниот комитет

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

 1. Анализа на состојбите/ анализа 

на користењето на податоците од 

АИ во повеќе 

истражувања/утврдување нови 

можни извори

Работна група Носители на 

административни  

збирки на податоци

февруари 

2020

декември 2022 20 20 20 Буџет на РСМ Буџет на 

РСМ

Буџет на 

РСМ

2. Оценка на квалитетот на АИ Работна група, 

стручни одделенија

Носители на 

административни  

збирки на податоци

фебруари 

2020

декември 2022 20 20 20 Буџет на РСМ Буџет на 

РСМ

Буџет на 

РСМ

3. Интегрирано коористење на АИ ИТ-сектор Стручни одделенија јануари 2022 декември 2022 20 Буџет на 

РСМ

Вкупно за активност во 1. година 2

Вкупно за активност во 2. година 3

Вкупно за активност во 3.  година 3

Вкупно за Потпрограма 3. 8

Потпрограма 3: Користење административни извори на податоци

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Класификации/номенклатури Донесени стандарди

Потпрограма 2:

Вработени − надградба на капацитети на 

вработените

Реализирани обуки

Потпрограма 3:

Информатичка инфраструктура Имплементиран нов ИТ-систем

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 4: СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Област: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата 4 − Статистичка инфраструктура  произлегува од:
1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните разговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 

утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година, односно приоритетната цел: започнување  и успешно водење на 

процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, спроведување макроекономска политика насочена кон задржување на 

макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста.       

2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Јакнење на институционалната околина и статистичка инфраструктура и целите:

• Јакнење на професионалната независност 

• Зајакнување на координативната улога на ДЗС

• Унапредување на тимската работа и

• Иновирање и развој

• Јакнење на професионалната независност

• Зајакнување на координативната улога на ДЗС

• Унапредување на тимската работа и 

• Иновирање и развој

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Донесена Програма за статистички истражувања, реализација на законските надлежности на ДЗС, донесени статистички стандарди 

Хоризонтална Вертикална
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Анализа на  COICOP, 

усогласување со европските 

новини 

Одделение за 

квалитет

Стручно одделение 2020 2020 10 Буџет на РСМ

2. Усвојување на  COICOP од 

страна на Владата 

Одделение за 

правни работи

2021 2021 5 Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. 

година

1

Вкупно за активност во 2. 

година

1

Вкупно за активност во 3. 

година
Вкупно за Потпрограма 1. 2

I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.
1. Подготовка на план за 

обуки/подготвена литература за 

обуки/реализација на обуки

Одделение за 

човечки ресурси, 

ОЕИМС

сектори/одделенија февруари 

2020

декември 

2022

10 10 10 Буџет на РСМ; 

ИПА, СИДА

Буџет на РСМ; 

ИПА, СИДА

Буџет на РСМ; 

ИПА, СИДА

Вкупно за активност во 1. 

година

1

Вкупно за активност во 2. 

година

1

Вкупно за активност во 3. 

година

1

Вкупно за Потпрограма 2. 3

Б. План за спроведување на програмата

Потпрограма 1: Класификации/номенклатури

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)
Активност Одговорни Консултирани Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Потпрограма 2: Вработени − надградба на капацитетите на вработените

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.
1. Логичко моделирање на 

статистичкиот информациски 

систем, детален опис на 

функционалностите

ИТ-сектор Стручни одделенија, 

Стручен колегиум

јануари 2020 јуни 2020 10 Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

2. Дизајн на метаподаточно 

базиран ИТ-систем за 

прибирање и обработка на 

податоците 

ИТ-сектор Стручни одделенија, 

Стручен колегиум

јули 2020 октомври 

2021

15 30 Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

3. Тестирање и ставање во 

функција на ИТ-систем за 

статистичка продукција

ИТ-сектор Стручни одделенија, 

Стручен колегиум

ноември 2021 март 2022 50 50 Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

4. Развој на нов концепт за СДР 

и и подготвена техничка 

спецификација за СДР 

ИТ-сектор, Сектор за 

деловни статистики

Стручни одделенија, 

Стручен колегиум

јануари 2020 август 2020 10 Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

5. Дизајн и ставање во функција 

на СДР

ИТ-сектор, Сектор за 

деловни статистики

Стручни одделенија, 

Стручен колегиум

септември 

2020

декември 

2021

10 10 Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

Буџет на РСМ; 

ИПА

Вкупно за активност во 1. 

година

4

Вкупно за активност во 2. 

година

3

Вкупно за активност во 3. 

година

1

Вкупно за Потпрограма 3. 8

Потпрограма 3: Информатичка инфраструктура

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3.Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Соработка со давателите на податоци и 

носителите на збирки на податоци

Потпишани меморандуми за соработка и договори за размена на податоци 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 5: СОРАБОТКА СО ДАВАТЕЛИ НА ПОДАТОЦИ И НОСИТЕЛИ НА ЗБИРКИ НА ПОДАТОЦИ

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Развивање стратегиски партнерства и целите: Одржување и развивање соработка и партнерски односи на сите нивоа и со различни засегнати страни 

Одржување и развивање соработка и партнерски односи на сите нивоа и со различни засегнати страни 

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Потпишани меморандуми за соработка и договори за размена на податоци

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата 5 − Соработка со даватели на податоци и носители на збирки на податоци  произлегува од:

1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните разговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 

утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година, односно приоритетната цел: започнување  и успешно водење на 

процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на 

макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста.       

2. НПАА

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Хоризонтална Вертикална
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Подготовка на нови или 

ажурирање на постојните 

меморандуми и договори за 

соработка  со носителите на 

збирки на податоци

Правна служба Раководители на 

сектори/раководители 

на одделеенија

јануари 2020 декември 

2022

20 20 20 Буџет Буџет Буџет

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3. година 1

Вкупно за Потпрограма 1. 3

Б. План за спроведување на Програмата 5

Потпрограма 1: Соработка со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)Активност Одговорни Консултирани Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Унапредување на дисеминациските услуги 

и воведување нови продукти. 

Следење на реализацијата на Акцискиот план преку бројот на одржаните работилници и промотивните настани и преку бројот на 

подготвените дисеминациски продукти.

Потпрограма 2: Показател за успешност:

Присутност на социјалните медиуми Број на објави на социјалните медиуми и број на следачи на официјалните страници

Потпрограма 3: Показател за успешност:

Развивање алатки за зголемување на 

нивото на статистичката писменост на 

јавноста

Број на одржани работилници, број на подготвени дисеминациски продукти, број на посети на овие содржини на веб-страницата

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 6: СОРАБОТКА И КОМУНИКАЦИЈА СО КОРИСНИЦИ

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Развивање стратегиски партнерства и целите: Одржување и развивање соработка и партнерски односи на сите нивоа и со различни засегнати страни 

Одржување и развивање соработка и партнерски односи на сите нивоа и со различни засегнати страни 
Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Потпишани меморандуми за соработка и договори за размена на податоци

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата 6 − Соработка и комуникација со корисници произлегува од:

1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните разговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 

утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година, односно приоритетната цел: започнување  и успешно водење на 

процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на 

макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста.       

2. НПАА

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Хоризонтална Вертикална
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Подготовка на комуникaциска 

стратегија и акциски план

Одговорно лице за 

односи со јавноста 

Стручен колегиум април 2020 март 2021 3 Буџет на РСМ, 

СИДА

2. Развивање форми на соработка со 

корисниците 

Одговорно лице за 

односи со јавноста 

Стручен колегиум март 2020 декември 

2022

10 10 10 Буџет на РСМ, 

СИДА, УНФПА

Буџет на 

РСМ, СИДА, 

УНФПА

Буџет на 

РСМ, СИДА, 

УНФПА

Вкупно за активност во 1. година 2

Вкупно за активност во 2. година 2

Вкупно за активност во 3. година 2

Вкупно за Потпрограма 1. 6

I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.
1. Подготовка на стратегија за 

социјални медиуми и развивање 

посебни содржини за Фејсбук, Твитер 

и Youtube

Работна група за 

социјални медиуми

Стручен колегиум април 2020 март 2021 15 15 15 СИДА СИДА СИДА

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3. година

Вкупно за Потпрограма 2 2

Б. План за спроведување на програмата 

Потпрограма 1: Унапредување на дисеминациските услуги и воведување нови продукти

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)
Активност Одговорни Консултирани

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Потпрограма 2: Присутност на социјалните медиуми

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Организација на тематски 

работилници со средношколските и 

високошколските установи, како и со 

НВО

Стручни одделенија и 

лице одговорно за 

односи со јавноста

Стручен колегиум февруари 

2020

декември 

2022

5 5 5 Буџет на РСМ Буџет на 

РСМ

Буџет на 

РСМ

2. Подготовка на специјализирани 

видеоматеријали на веб-страницата 

на ДЗС со кратки методолошки 

објаснувања за одредени статистички 

истражувања (БДП, цени на мало и 

трошоци на живот, плати, 

индустриско производство, 

сиромаштија)

Стручни одделенија и 

лице одговорно за 

односи со јавноста

Стручен колегиум февруари 

2020

декември 

2022

5 5 5 Буџет на РСМ, 

УНФПА

Буџет на 

РСМ, 

УНФПА

Буџет на 

РСМ, 

УНФПА

Вкупно за активност во 1. година 2

Вкупно за активност во 2. година 2

Вкупно за активност во 3. година 2

Вкупно за Потпрограма 3. 6

Потпрограма 3: Развивање алатки за зголемување на нивото на статистичката писменост на јавноста

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Ревидирање на документите поврзани со 

квалитетот (политики, стратегии) и 

подготовка на нови

Подготвен Извештај за тековна состојба со документите за квалитет и степенот на нивната усогласеност со насоките на Евростат

Потпрограма 2: Показател за успешност:

2. ИСО-сертификација Спроведена постапка и избрана фирма за сертифицирање

Потпрограма 3: Показател за успешност:

3. Партнерско оценување Реализирано партнерско оценување

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 7: ПОСВЕТЕНОСТ КОН КВАЛИТЕТОТ

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Управување со квалитет:

 • Континуирана примена на принципите за квалитет (Рамка за обезбедување квалитет - QAF) и

• Имплементација на Кодексот за работа на Европската статистика и општите правила за управување со квалитетот 

Континуирана примена на принципите за квалитет (Рамка за обезбедување квалитет - QAF,  Кодексот за работа на Европската статистикa - COP  и општите принципи за 

управување со квалитетот)

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Зголемување на нивото на квалитетот на статистичката продукција

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата 7 − Посветеност кон квалитетот произлегува од:

1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните разговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 

утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година, односно приоритетната цел: започнување  и успешно водење на 

процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија, спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на 

макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста.       

2. НПАА

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Хоризонтална Вертикална
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Анализа  на состојбата со 

постојните документи 

Работна група 

раководена од 

директорот на ДЗС

Раководители на 

сектори/раководители на 

одделенија; РГ за проектот 

за квалитет во рамките на 

ИПА 2017

март 2020 септември 

2020

10 Буџет на РСМ; 

ИПА - МБП

2. Донесување план за 

изготвување нови 

документи со временска 

динамика и носители

Работна група 

раководена од 

директорот на ДЗС

Раководители на 

сектори/раководители на 

одделенија; РГ за проектот 

за квалитет во рамките на 

ИПА 2017

октомври 

2020

декември 

2020

10 Буџет на РСМ; 

ИПА - МБП

3. Ревидирање на 

постојните/подготовка на 

нови документи (политики, 

стратегии)

Работна група 

раководена од 

директорот на ДЗС

Раководители на 

сектори/раководители на 

одделенија; РГ за проектот 

за квалитет во рамките на 

ИПА 2017

јануари 

2021

декември 

2022

10 10 Буџет на РСМ; 

ИПА - МБП

Буџет на РСМ; 

ИПА - МБП

Вкупно за активност во 1. 

година

2

Вкупно за активност во 2. 

година

1

Вкупно за активност во 3. 

година

1

Вкупно за Потпрограма 1. 4

Б. План за спроведување на програмата

Потпрограма 1: Ревидирање на документите поврзани со квалитетот (политики, стратегии) и подготовка на нови

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)
Активност Одговорни Консултирани

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Спроведување постапка 

за избор на фирма 

Комисија за јавни 

набавки

Кабинет на директорот септември 

2021

декември 

2021

10 Буџет на РСМ

2. Оценка на 

расположливост  на 

документите релевантни за 

ИСО-стандардизација

РГ за ИСО-

стандардизација

Раководители на 

сектори/одделенија

јануари 

2022

јуни 2022 10 Буџет на РСМ

3. Спроведување на 

постапката за ИСО- 

сертификација

овластена фирма РГ за ИСО-

стандардизација; 

Раководители на 

сектори/одделенија

јануари 

2022

декември 

2022

10 Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. 

година

Вкупно за активност во 2. 

година

1

Вкупно за активност во 3. 

година

2

Вкупно за Потпрограма 2 3

Потпрограма 2: ИСО-сертификација

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I

год.

II

год.

III

год.

I

год.

II

год.

III

год.

1. Подготвителни 

активности за Партнерско 

оценување

Работна група 

раководена  од 

директорот на ДЗС

Раководители на 

сектори/раководители на 

одделенија

јануари 

2022

декември 

2022

15 Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. 

година

Вкупно за активност во 2. 

година

Вкупно за активност во 3. 

година

1

Вкупно за Потпрограма 3 1

Потпрограма 3: Партнерско оценување

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток

(месец/

година)

Крај

(месец/

година)

Човечки Финансиски (МКД)
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Програма

Резиме за 

потребата од 

прераспределба 

на вработените

Резиме за потребите од обука

1. Програма Секторски 

статистики

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 

Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 

СИДА.

2. Програма Попис на 

населението, домаќинствата и 

становите во 2021 година

Согласно со Планот за вработување во тековната година. По 

донесувањето на Законот за Пописот, ќе се утврди бројот на 

дополнителен стручен кадар. 

нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 

Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 

СИДА.

3. Програма Институционална 

околина

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 

Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 

СИДА.

4. Програма Статистичка 

инфраструктура

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 

Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 

СИДА.

5. Програма Соработка со 

давателите и носителите на 

збирки на податоци

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 

Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 

СИДА.
6. Програма Соработка и 

комуникација со корисниците

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 

Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 

СИДА.
7. Програма Посветеност на 

квалитет

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 

Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 

СИДА.

3. Влијание врз човечките ресурси

Резиме за потреба од нови вработувања
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2020

очекувано влијание

2021

очекувано влијание

2022

очекувано влијание

Принципите за правична застапеност ќе бидат запазени 

согласно со Годишниот план за вработување за 2020 

година.

Принципите за правична застапеност ќе бидат запазени 

согласно со Годишниот план за вработување за 2021 

година.

Принципите за правична застапеност ќе бидат запазени 

согласно со Годишниот план за вработување за 2022 

година.

4. Принцип на правична застапеност
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Вкупно 

вработени во 

органот

Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени

Раководни 9 20 0 0 0 0 0 0 9 20 29

Нераководни 60 114 5 4 20 25 0 0 85 143 228

Вкупно 69 134 5 4 20 25 0 0 94 163 257

ВКУПНО

5. Принцип на еднакви можности на жените и на мажите

2020

очекувано влијание

2021

очекувано влијание

2022

очекувано влијание

Ќе биде подготвен оперативен план за имплементација на 

Националниот план за акција за родова еднаквост за 2020 

година.

Ќе биде подготвен оперативен план за имплементација 

на Националниот план за акција за родова еднаквост за 

2021 година.

Ќе биде подготвен оперативен план за имплементација 

на Националниот план за акција за родова еднаквост за 

2022 година.

Вработени административни службеници во ДЗС заклучно со 31.12.2019  година

Работно место
Високо Вишо Средно Основно
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2020

очекувано влијание

2021

очекувано влијание

2022

очекувано влијание

2020

очекувано влијание

2021

очекувано влијание

2022

очекувано влијание

2020

очекувано влијание

2021

очекувано влијание

2022

очекувано влијание

Во Државниот завод за статистика, надлежноста за 

стратегиско планирање ја има Одделението кабинет на 

директорот. Работите и задачите ги координира 

извршител од наведеното одделение, а при подготовката 

на Стратегискиот план се формира работна група.

Подготвува стратегиски предлог-план на ДЗС и 

непосредно соработува со работната група која го 

подготвува Планот. Ја следи реализацијата планот.

Подготвува стратегиски предлог-план на ДЗС и 

непосредно соработува со работната група која го 

подготвува Планот. Ја следи реализацијата на планот.

5. Развивање на заедничките функции

Развивање политики

Државниот завод за статистика е самостојна стручна организација чија основна функција е да прибира, обработува и да дисеминира статистички информации.

Стратегиско планирање/подготовка на буџетот

Стратегиското планирање во ДЗС се реализира со формирање посебна работна група надлежна за подготовка на Стратегискиот план на ДЗС. Организациски, работите и 

задачите му припаѓаат на Одделението кабинет на директорот. Процесот на стратегиско планирање е непосредно поврзан со подготовката на буџетот во ДЗС. Надлежно 

одделение за буџетот е Одделението за финансиски прашања, кое го подготвува буџетот во непосредна соработка со раководните административни службеници. Постапката е 

организирана и ја координира Министерството за финансии врз основа на доставен буџетски циркулар и дадени упатства.
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2020

очекувано влијание

2021

очекувано влијание

2022

очекувано влијание

Во Одделението за финансиски работи се распоредени 

вкупно 5 извршители, а се планирани вкупно 9 работни 

места.Одделението е непосредно надлежно за 

реализација на надлежностите на ДЗС за финансиски 

работи, како и за правилно и законско трошење на 

буџетските средства на ДЗС. Подготвува извештај за 

самооценување во однос на јавната финансиска контрола. 

Непосредно соработува со Одделението за јавни набавки. 

Ја подготвува завршната сметка на ДЗС.

Одделението е непосредно надлежно за реализација на 

надлежностите на ДЗС за финансиски работи, како и за 

правилно и законско трошење на буџетските средства на 

ДЗС. Подготвува извештај за самооценување во однос на 

јавната финансиска контрола. Непосредно соработува со 

Одделението за јавни набавки. Ја подготвува завршната 

сметка на ДЗС. Континуирана обука на вработените. 

Подготовка на актите со кои се уредуваат финансиско-

материјалните прашања од работењето на ДЗС.

Одделението е непосредно надлежно за реализација на 

надлежностите на ДЗС за финансиски работи, како и за 

правилно и законско трошење на буџетските средства на 

ДЗС. Подготвува извештај за самооценување во однос на 

јавната финансиска контрола. Непосредно соработува со 

Одделението за јавни набавки. Ја подготвува завршната 

сметка на ДЗС. Континуирана обука на вработените. 

Подготовка на актите со кои се уредуваат финансиско-

материјалните прашања од работењето на ДЗС.

2020

очекувано влијание

2021

очекувано влијание

2022

очекувано влијание

Во Државниот завод за статистика е формирано  

Одделение за човечки ресурси. Во Одделението се 

распоредени 3 извршители. Одделението е надлежно за: 

реализирање на постапките за вработување на државните 

службеници во соработка со Агенцијата за 

администрација, Министерството за информатичко 

општество и администрација и Министерството за 

финансии; за изготвување на годишните потреби на 

Заводот од нови вработувања; подготвување планови за 

обука на вработените и за правична застапеност; водење 

персонални досиеја на вработените; реализирање 

активности во врска со подготовката на правилниците за 

систематизација на работните места и за организација и 

работа на Заводот; континуирано  следење на промените 

од областа на трудовото законодавство; подготвување 

поединечни акти во врска со работниот однос на 

вработените во Заводот. 

Реализирање на постапките за вработување на државните 

службеници во соработка со Агенцијата за 

администрација, Министерството за информатичко 

општество и администрација и Министерството за 

финансии;  изготвување на годишните потреби на Заводот 

од нови вработувања; подготвување планови за обука на 

вработените и за правична застапеност; водење 

персонални досиеја на вработените; реализирање  

активности во врска со подготовката на правилниците за 

систематизација на работните места и за организација и 

работа на Заводот; континуирано  следење на промените 

од областа на трудовото законодавство; подготвување 

поединечни акти во врска со работниот однос на 

вработените во Заводот. 

Реализирање на постапките за вработување на државните 

службеници во соработка со Агенцијата за 

администрација, Министерството за информатичко 

општество и администрација и Министерството за 

финансии; изготвување на годишните потреби на Заводот 

од нови вработувања; подготвување планови за обука на 

вработените и за правична застапеност; водење 

персонални досиеја на вработените; реализирање 

активности во врска со подготовката на правилниците за 

систематизација на работните места и за организација и 

работа на Заводот; континуирано следење на промените 

од областа на трудовото законодавство; подготвување  

поединечни акти во врска со работниот однос на 

вработените во Заводот. 

Одделението за финансиски прашања е самостојно одделение што одговара непосредно пред директорот при подготовката на буџетот на ДЗС и се грижи за законска 

реализација на одобрениот буџет.

Управување со човечки ресурси

Извршување на буџетот и управување со средствата
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2020

очекувано влијание

2021

очекувано влијание

2022

очекувано влијание

Во Државниот завод за статистика, како самостојна 

организациска единица е формирано Одделението за 

внатрешна ревизија. Одделението одговара директно 

пред директорот на Заводот. Во одделението се 

распоредени тројца извршители. Основните задачи на 

вработените се:                             Подготовка на Годишен 

план за вршење ревизија и стратегија за ревизија и 

Реализација на внатрешни ревизии во согласност со 

Годишниот план. Тековно се врши континуирана обука на 

вработените во одделението. 

Подготовка на Годишен план за вршење ревизија и 

стратегија за ревизија. Континуирана обука на 

вработените во одделението. Реализација на внатрешни 

ревизии во согласност со Годишниот план. 

Подготовка на Годишен план и стратегија за ревизија. 

Континуирана обука на вработените во одделението. 

Реализација на внатрешни ревизии во согласност со 

Годишниот план.

Внатрешна ревизија

Ревизијата во Заводот ја реализира самостојно Одделение за внатрешна ревизија. Одделението е одговорно пред директорот на ДЗС и во него се вработени 2 лица внатрешни 

ревизори.
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Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот

Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. При подготовката на стратегискиот предлог-план, 

односно на приоритетите, програмите и 

потпрограмите постои ризик од доцнење на 

надлежните сектори при подготовка на нивните 

инпути, како и недостаток од стручен и искусен 

кадар што може да даде придонес при 

подготовката на планот.

мала големо Во процесот целосно ќе бидат вклучени 

најискусните и обучените вработени во ДЗС.

2. Постои голема веројатност да не бидат 

обезбедени потребните финансиски средства од 

буџетот на државата за реализација на програмите.

мала големо Недостатокот ќе се покрива со реалокација 

од други позиции во буџетот и странски 

донации.

3. Постои ризик од нецелосно документирање на 

процесот на комуникација и реализација на ИПА- 

проектите.

мала големо Од страна на менаџментот на ДЗС ќе биде 

зајакнат процесот.

4. Ризик од напуштање на Заводот на стручниот и 

обучен кадар.

мала големо Ќе се предвидат дополнителни инструменти 

за стимулација на потребниот кадар за 

останување во ДЗС.

5. Постои ризик Заводот да не може да ги обезбеди 

потребните ИТ-ресурси.

мала големо Потребните средства ќе се обезбедат од 

странски донатори, односно проекти.

6. Ризик да не може да се обезбедат потребните 

финансиски средства за обука на вработените во 

земјата и во странство.

голема големо Ќе продолжи практиката да се ангажираат 

лица по договор за дело за премостување 

на проблемот.

Образец за утврдување на ризиците

Ризици на ниво на стратегискиот план
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Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот

Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. Подготовката на извештаи за квалитет 

претставува сложена активност, при што се бара 

голема стручност од страна на вработените.

мала големо Ќе се посвети поголемо внимание на 

обуката на помладиот кадар. Дел од 

активностите ќе бидат реализирани од 

страна на поискусните вработени. 

2. Обучениот кадар сѐ почесто заминува од ДЗС. мала големо Ќе се посвети внимание на изнаоѓањето 

инструменти за стимулација на вработените 

за нивно останување во Заводот.

3. Постои ризик да не се оствари планираниот 

процент на статистички истражувања кои треба да 

се реализираат преку административни извори.

мала големо Ќе се посвети поголемо внимание и ќе се 

вклучи поискусен кадар во уредувањето на 

односите со носителите на 

административни извори на податоци.

Ризици на ниво на Програма 1 − Секторски статистики
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1. Недостаток на политичка волја да биде донесен 

Законот за Пописот

голема големо Во непосреден контакт со релевантните 

фактори во Собранието ќе се направи напор 

за обезбедување поддршка за донесување 

на Законот.

2. Со недонесување на Законот се скратува 

периодот во кој треба да се реализираат 

потребните набавки, посебно во делот на 

информатичката опрема

голема големо Ако се донесе Законот навреме, ќе биде 

можно да се обезбедат финансиските 

средства и да се реализираат потребните 

набавки.

3. Согласно со Изборниот законик, Заводот е 

вклучен во процесот на ажурирање на Избирачкиот 

список. Ангажирањето во оваа активност 

значително ги намалува капацитетите на ДЗС од 

аспект на ангажирање на информатичкиот кадар во 

ДЗС.

мала големо Ќе се користи поддршка од надворешни 

субјекти (информатички компании).

4. Формирањето на Комисиите и изборот на 

попишувачите и инструкторите е нееластичен 

процес. Тој треба да биде предвидлив и сигурен. 

Непостоењето  правна основа за Пописот го 

доведува во прашање навременото ангажирање на 

наведените субјекти.

мала големо Ќе биде направен дополнителен напор на 

менаџментот на ДЗС за поддршка од 

надлежните субјекти во реализацијата на 

оваа активност (Владата, ЗЕЛС, локалната 

самоуправа итн.).

Ризици на ниво на Програма 2 − Спроведување Попис на населението, домаќинствата и становите во 2021 година
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Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот

Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. Постои ризик Програмата да не биде подготвена 

со потребниот квалитет, поради нејзината 

комлексност и сложеност

мала големо Ќе се ангажираат вработените кои имаат 

најголемо искуство и знаење и кои треба 

дополнително да се ангажираат.

2. Постои ризик учесниците во статистичкиот 

систем на земјата (освен МФ и НБРМ) поради 

недостаток од кадар и посветеност да не можат да 

ги остварат законските надлежности во однос на 

функционирањето на Координативниот комитет.

мала големо Заводот ќе посвети поголемо внимание на 

функционирањето на Координативниот 

комитет и на обуката на вработените кои се 

вработени кај овластените носители.

Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот

Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. Постои ризик да не може да се обезбедат 

потребните финансиски средства за набавка на ИТ-

опрема од домашни средства.

голема големо Средства ќе се обезбедат од странски 

донатори.

2. Недоволни средства за обука на ИТ- експерти голема големо Средства ќе се обезбедат од странски 

донатори.

1. Намален процент на статистички опфат на 

извештајните единици

мала големо Ќе се користат други методи за прибирање 

податоци, посебно од административни 

извори.

2. Несоработка со носителите на збирки на 

податоци

мала големо Ќе се вложат дополнителни напори од 

страна на вработените во ДЗС, како и 

остварување контакти со струковите 

здруженија (комори, здруженија и др.).

Ризици на ниво на Програма 4 − Статистичка инфраструктура

Ризици на ниво на Програма 5 − Соработка со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци

Ризици на ниво на Програма 3 − Институционална околина
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Нема ризици.

Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот

Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. Недоволно стручен кадар мала големо Дополнително ангажирање на постојните 

искусни и стручни кадри

2. Скапа обука за вработените, посебно во 

странство

мала големо Обуките ќе се покријат од  средства 

обезбедени од странски донатори

3. Необезбедување буџетски средства за 

сертификација на институцијата според ИСО-

стандардите.

голема големо Ако не се обезбедат потребните ресурси, 

оваа активност ќе  се одложи, а ќе се  

работи на  изградба на капацитети за 

воспоставување внатрешна ревизија на 

квалитетот. 

Ризици на ниво на Програма 6 − Соработка и комуникација со корисници

Ризици на ниво на Програма 7 − Посветеност кон квалитет
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