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1.1. ВОВЕД 
 

Стратегискиот план на Државниот завод за статистика, 2018-2020, е документ што ги 
содржи приоритетите, целите, програмите, потпрограмите и активностите кои Заводот 
планира да ги реализира во согласност со дефинираните приоритети во процесот на 
хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди и со усвоената 
рамка за управување со квалитет.  

Приоритетите, целите, програмите, потпрограмите и активностите дефинирани во 
овој Стратегиски план се во функција на: 

• Извршување на обврските кои се однесуваат на Државниот завод за 
статистика од Програмата за статистички истражувања, 2018-2022, која 
претставува основен програмски документ за работата на статистичкиот 
систем на земјата и 

• Реализирање на стратегиските приоритети на Владата на Република 
Македонија (интеграција на Република Македонија во НАТО и ЕУ), односно 
реализирање на обврските од Националната програма за усвојување на 
европското законодавство (НПАА). 

Својата функција и активности Државниот завод за статистика ги извршува во 
согласност со Законот за државната статистика и Петгодишната програма за 
статистички истражувања, 2018-2022. 

Во Стратегискиот план се земени предвид препораките на Статистичкиот завод на 
Европскaта Унија – (Евростат) од редовните годишни мисии на Државниот завод за 
статистика за следење на напредокот на полето на статистиката, како и од 
Партнерското оценување (Peer Review) на Европската комисија за напредокот во 
имплементацијата на Кодексот за работа на Европската статистика((European 
Statistics Code of Practice)), спроведено во февруари 2017 година.  

Во Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/97, 21/07; 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) се уредуваат темелните начела на 
официјалната статистика, организациската поставеност на државната статистика и 
координативната улога на Државниот завод за статистика во рамките на 
статистичкиот систем на Република Македонија. 

Овластените носители на статистичкиот систем на Република Македонија се 
дефинирани во Програмата за статистички истражувања, 2018-2022 и, покрај 
Државниот завод за статистика, дел од статистичкиот систем се: 

• Народната банка на Република Македонија  
• Министерството за финансии 
• Министерството за внатрешни работи 
• Министерството за правда 
• Управата за хидрометеоролошки работи 
• Институтот за јавно здравје 
• Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
• Агенцијата за вработување на Република Македонија 
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1.2. МИСИЈА 
 
Државниот завод за статистика произведува и дисеминира официјални статистички 
податоци за македонската економија и општество како основа за процесот на 
донесување одлуки базирани врз релевантни информации.  
 
 
1.3. ВИЗИЈА 
  
Нашата визија е да бидеме препознаени како стручна институција која обезбедува 
квалитетни, навремени и меѓународно споредливи статистички податоци.  
 
 
1.3.1. ВРЕДНОСТИ  
 
Вредностите на Државниот завод за статистика се: 
 

• Стручна независност 
• Стручност и професионалност 
• Неутралност и објективност  
• Посветеност на квалитет 
• Корисничка ориентираност  
• Статистичка доверливост 
• Развивање на човечките потенцијали  
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1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  
 

Заводот, во рамките на своите надлежности, ги врши следниве стручни работи:  

• Ги координира активностите на државната статистика во рамките на 
националниот статистички систем; 

• Ги подготвува и пропишува инструментите за статистичките истражувања 
(методологии, упатства, обрасци и др.); 

• На овластените носители им дава мислење за методолошките основи на 
истражувањата кои се во нивна надлежност; 

• Дава мислење при воведувањето на нови и при дополнувањето на постоечките 
збирки на податоци кои можат да бидат извор на податоци за државната 
статистика;  

• Дава иницијативи и предлози за содржинско дополнување на постоечките и на 
новите збирки на податоци кои се користат за статистичките истражувања во 
согласност со закон и со Програмата за статистички истражувања 2018-2022; 

• Соработува со овластените носители кои вршат статистички истражувања од 
областа на државната статистика во рамките на својата надлежност; 

• Воспоставува, води и одржува статистички збирки на податоци; 

• Ги подготвува националните статистички стандарди; 

• Ги утврдува потребите од статистички податоци; 

• Пропишува организациско-технички мерки за заштита на доверливите 
податоци; 

• Прибира и обработува статистички податоци; 

• Врши анализа на статистичките податоци; 

• Ги чува и ги дисеминира статистичките податоци; 

• Ги исполнува меѓународните обврски во областа на статистиката;  

• Го координира доставувањето на статистичките податоци до меѓународните 
организации;  

• Врши услуги во областа на статистиката за потребите на корисниците, по 
нивно барање;  

• Врши популаризација на статистиката; 

• Самостојно и во соработка со другите овластени носители реализира проекти 
од областа на државната статистика;  

• Врши надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за државната 
статистика;  

• Врши и други работи утврдени со Законот за државната статистика и друг 
закон. 
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1.5. РЕЗИМЕ НА СПЕЦИФИЧНОСТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  
 

Државниот завод за статистика е самостојна стручна организација чија надлежност и 
делокруг се уредени со Законот за организацијата и работата на органите на 
државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 
82/08, 167/10 и 51/11) и со Законот за државната статистика („Службен весник на 
Република Македонија” бр.54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16). 

Во согласност со Законот за државната статистика, Државниот завод за статистика, 
врз основа на научни методи и сознанија, на корисниците (правни и физички лица) им 
обезбедува податоци за економијата, демографијата, социјалниот живот, заштитата на 
животната средина и другите области. Официјалните статистички податоци, како и 
времето и содржината на сите форми на дисеминација, се заштитени од какво било 
влијание, а притоа сите корисници се подеднакво третирани.  

Државниот завод за статистика е одговорен за продуцирање на државната статистика во 
Република Македонија и  е координатор на статистичкиот систем во Република Македонија.  

Оваа улога Државниот завод за статистика ја реализира преку соработката со другите 
субјекти - овластени носители кои, исто така, се одговорни за продуцирање на 
официјални статистички податоци во рамките на Петгодишната програма за статистички 
истражувања, 2018-2022 и кои во прибирањето, обработката и дисеминацијата на 
податоците применуваат статистички стандарди, методи и техники. При извршувањето на 
своите функции, Државниот завод за статистика посветува особено внимание на 
доверливоста на статистичките податоци. Податоците што се прибираат преку 
статистичките истражувања или индиректно, од административни или други извори, се 
доверливи податоци, се користат исклучиво за статистички цели, односно исклучиво за 
развој и производство на официјалните статистички податоци и се публикуваат како 
збирни (агрегирани) податоци. Во системот на државната статистика, Заводот има 
координативна улога и во рамките на меѓународната статистичка соработка. Во 
извршувањето на меѓународните обврски, Заводот, во соработка со останатите овластени 
носители и преку примена на меѓународно усогласени методологии и стандарди, 
обезбедува споредливост со останатите земји од европскиот статистички систем и 
активно учествува во развојот на статистиката на меѓународно ниво. 
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1.6. СТРУКТУРА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  

Во согласност со утврдените законски надлежности и Уредбата за внатрешната 
организација на органите на државната управа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.93/00 и 14/02), Државниот завод за статистика функционира според 
Правилникот за внатрешна организација од декември 2015 година. 

Според овој Правилник, Заводот своите надлежности ги извршува во седум сектори и 39 
одделенија, од кои 8 се распределени на територијата на Република Македонија. 
Организацискатa поставеност е соодветна за оптимално управување и следење на 
работните процеси и управување со човечките ресурси. Со Заводот раководи директор 
кој го именува Владата на Република Македонија. Советодавна улога има Советот за 
статистика на Република Македонија кој е составен од 15 членови, од кои 14 ги именува 
Собранието на Република Македонија, а директорот на Заводот е член по функција.  

 
 
1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 
За периодот 2018-2020 година, Државниот завод за статистика ги утврди следните 
приоритети: 
 

 Хармонизација на статистиките според стандардите на европската статистика 

 Јакнење на координативната улога на ДЗС во националниот статистички 
систем 

 Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на 
податоци 

 Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците 

 Јакнење на институционалниот капацитет на Државниот завод за статистика 
 
1.7.1. Хармонизација на статистиките според стандардите на европската 
статистика 
 
Цели:  

• Обезбедување на натамошна усогласеност на официјалните статистички 
податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на 
статистиката) 

• Доставување на податоци и метаподатоци до Евростат со користење на 
алатките и форматите пропишани од Евростат 

• Имплементација на акцискиот план за усогласување со ревидираниот Кодекс 
за работа на европската статистика  

 
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2020 година.  
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1.7.2. Јакнење на координативната улога на ДЗС во националниот статистички 
систем  
Цели: 

• Унапредување на соработката со останатите носители на статистичка 
продукција преку воспоставување на Координативен комитет на преставници 
од овластените носители 

•  Јакнење на капацитетот на овластените носители со обуки за статистички 
методологии и примена на Кодексот за работа на европската статистика 

 
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2020 година.  

 
1.7.3. Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки 

на податоци 
Цели:  

• Поголемо користење на административните извори на податоци во редовната 
статистичка продукција  

• Оценка на е стат помеѓу корисниците  
• Зголемување на комуникацијата со бизнис заедницата и преставниците на 

Стопанските комори 
 
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2020 година.  

 
1.7.4. Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците  
Цели:  

• Поедноставување на пристапот до статистички податоци 
• Осовременување на начинот на дисеминација на статистичките податоци 
• Зголемување на фондот на објавените податоци и обезбедување на податоци 

со подолги временски серии 
• Мерење на задоволството на корисниците 
• Спроведување на промотивни активности и кампањи  
• Анализа на потребите за статистички податоци 

 
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2020 година.  

 
 
1.7.5. Јакнење на институционалниот капацитет на Државниот завод за статистика 
Цели:  

• Континуирано унапредување на системот за прибирање, обработка и 
производство на статистички податоци 

• Развој на апликативни решенија за поддршка на работните процеси утврдени 
во Статистичкиот бизнис процес модел 

• Унапредување и развој на статистичките регистри 
• Обезбедување на континуитет во примената на европските класификации и 

стандарди во националниот статистички систем  



 8

• Осовременување на хардверот и постигнување на конзистентност меѓу 
опременоста во централниот Завод и регионалните одделенија  

• Обезбедување и одржливост на напредни верзии на софтвери што ги користи 
институцијата во статистичката продукција  

• Јакнење на капацитетот на човековите ресурси 
 

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2020 година.   

 

 
1.8. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА ВО 2016 ГОДИНА  
 
Планираните програми и очекуваните резултати во 2016 година беа дефинирани во 
Стратегискиот план на Државниот завод за статистика за периодот 2016- 2018 година. 
Во овој план беа дефинирани следниве програми:  

• Секторски статистики  
• Надградба на статистичката инфраструктура  
• Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано 

мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата 
во статистиката  

• Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем  
 

1.8.1. Во програмата Секторски статистики беа дефинирани следните потпрограми: 

 
1. Намалување на товарот на извештајните единици, зголемено користење на 

административни извори 
2. Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања 
3. Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во 

согласност со европските стандарди  
 
 Реализирани се следните активности: 
 

1. Намалување на товарот на извештајните единици, зголемено користење на 
административни извори: 
 
Во однос на намалувањето на товарот на извештајните единици продолжи 
започнатиот процес на намалување на оптовареноста на извештајните единици , 
при што се повеќе се вклучуваат во статистичката обработка податоци добиени од 
административни извори на податоци. 
Во 2016 година се зголеми и бројот на статистичките истражувања кои  се  
прибираат преку системот за електронско прибирање на податоци.  
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2. Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања: 
 
 Подготвените/ревидирани извештаи за квалитет според ESMS структурата се 
поставени на интернет-страницата на ДЗС.  
 

3. Подобрувањето на обемот и квалитетот на статистичките податоци во 
согласност со стандардите на ЕУ во текот на 2016 година се реализираше 
преку следниве резултати: 

 
• Реализирани се статистичките истражувања кои се планирани во Програмата 

за статистички истражувања 2013-2017, а се работеше на  активности за 
подготовка на секторските сметки за периодот 2010-2015 година,. Се 
продолжи со пресметка на потрошувачката на фиксниот капитал со користење 
на PIM метод, како и испитување на можностите за  проширување на употреба 
на овој метод кај основни средства каде што не е применет овој метод . 

• Направени се понатамошни подобрувања на пресметките за составување на 
табелите за понуда и употреба на стоки и услуги и подготвен е дополнителен 
систем за пресметка по постојани цени.  

•  Се продолжи со имплементација на ЕСС 2010 во редовните пресметки по 
сектори.  

• Групата формирана од претставници на ДЗС, Министерството за финансии и 
Народната банка работеше на подготвување на табелите за прекумерниот 
долг. 

• Групата за секторизација редовно работеше на критериумите за секторизација 
на деловните субјекти по институционални сектори и ги разгледуваше 
можностите за секторизација на новите субјекти.  

• Објавени се податоци од Структурното истражување за земјоделските 
стопанства  (спроведено во 2013 година) како и податоци за типологија на 
земјоделските стопанства. Податоците од структурното истражување се 
транкодифицирани и  се доставени до Евростат. 

• Подготвени се и извештаи за квалитет за:  

− Ревидиран е Извештајот за квалитет и опис на пресметките за 
растително производство,   

− Извештаи за квалитет за иновациска активност ,  

• За краткорочните статистики од областа на  градежништвото се изврши 
сезонско прилагодување  на податоците  и редовно се доставуваат до Евростат  

• Се изврши усоглaсување на Националната класификација на производите по 
дејности (КПД) со новата европска класификација - CPA 2.1.  

• Во текот на 2016 година се подготви ревизија на Енергетските биласни врз 
основа на спроведената Анкета  за потрошувачка на енергенти во 
домаќинствата. 
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•  Во текот на 2016 година се спроведоа неколку статистички истражувања кои 
што беа подолго време одложувани: 

o Попис на капацитетите во трговија 

o Попис на капацитетите во угостителството и сместувачките 
објекти 

o Анкета на странски посетители на гранични премини и 
сместувачки објекти 

 
•  Воспоставената база на групи на претпријатија,  ажурирана е со дефинирање 

на групите на претпријатија за 2014 година. Во рамки на ИПА 2014  се 
спроведе пилот проектот за профилирање на претпријатија.  

 

1.8.2. Во програмата Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, 
континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на 
довербата во статистиката, беа дефинирани следните потпрограми: 

 
1. Натамошно развивање на кориснички ориентираните алатки на веб-страницата 

на ДЗС 
2. Процес на понатамошно редизајнирање на статистичките публикации 
3. Одржување редовна комуникација со корисниците 

 
 Реализирани се следните активности: 
 

1. Натамошно развивање на кориснички ориентираните алатки на веб-
страницата на ДЗС 

• Унапредувањето на веб-страницата се спроведува континуирано и досега се 
реализирани следниве активности: 

- Збогатување на базата на податоци на веб со нови податоци и 
вклучување на временска серија на податоци по области; 

- Редизајн на насловната веб-страница; 

- Објавени се мултидоменските публикации: Статистички годишник, 
Регионите во Република Македонија, Македонија во бројки, 
Жените и мажите во Република Македонија, Одржлив развој, 
Статистички албум и Макстат избор, Статистички албум; 

- На веб-страницата е поставена нова алатка Веб-картографија, 
развиена во Државниот завод за статистика, за прикажување на 
статистички податоци на општинско и на територијално ниво преку 
динамички картографски прикази; 

- На веб-страницата постојано се надополнуваат метаподатоците од 
статистичките истражувања кои ги спроведува ДЗС, креирани 
според упатствата на SDMX стандардите; 
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- Редовно објавување на информации за статистички продукти и 
активности на Заводот на социјалниот медиум Твитер; 

 
2. Процес на понатамошно редизајнирање на статистичките публикации 

• Во однос на статистичките публикации, континуирано се врши редизајн во 
насока на усогласување со европските стандарди за дизајн. Заводот направи 
одредени графички промени во изгледот на мултидоменските публикации и 
посветено работи на поголема визуелизација на податоците што ги објавува. 

 

3. Одржување на редовна комуникација со корисниците 

• Во текот на 2016 година, во однос на формите за редовна комуникација со 
корисниците, реализирани се следниве активности: 

- Продолжува соработката со високообразовните институции ; 

- Организиран е „Едукативен караван за статистичка писменост“ низ 
средните училишта во РМ; 

- Заводот ги скрати роковите за обработка и објавување на податоци од 
неколку истражувања со што одговори на барањата на корисниците за 
обезбедување на навремени и релевантни статистички податоци. 

-  Во насока на подобрување на достапноста на статистичките продукти, 
започнаа активностите за воспоставување на апликација за мобилни 
уреди – МакСтат. 

МакСтат базата на податоци е збогатена со голем број на податоци што придонесе 
за уште поголемо користење на базата како извор на информации. 

- Според Извештајот на невладината организација Open data watch 
(ODW) за 2016 година, која се занимава со истражувања и анализи на 
поврзаноста на отворените податоци (Open data) и официјалните 
статистички податоци, Македонскиот статистички систем е рангиран на 
30. место во светски рамки (меѓу 173 земји) и на 6. место меѓу земјите 
од Јужна Европа. Меѓу земјите-кандидати и потенцијални кандидати за 
членство во ЕУ, Македонскиот статистички систем се наоѓа на првата 
позиција.  

- На веб-страницата е поставена нова верзија на PX Web со која им се 
овозможува на корисниците полесен пристап до МакСтат базата на 
податоци; 

- Со зачестена динамика се објавуваат инфографици на избрани теми; 

1.8.3. Во програмата Зајакнување на координацијата на националниот статистички 
систем, беа дефинирани следните потпрограми: 

 
1. Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на збирки 

на податоци 
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2. Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските 
во Националниот статистички систем 

  
 Реализирани се следните активности: 

1. Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на 
збирки на податоци  

• Потпишан е Анекс бр.2 кон Договорот за меѓусебна соработка и 
размена на податоци и бубликациони материјали со Народна банка на 
Република Македонија. 

• Одржани се повеќе презентации од областа на статистиката за 
потребите на средните училишта и високо образовните институции во 
земјата. 

• Потпишан е Анекс 4 на Меморандумот за соработка и разбирање 
помеѓу Државен завод за статистика, Народна Банка на Република 
Македонија и Министерството за финасии. 

 
2. Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на 
обврските во Националниот статистички систем 

 
Реализацијата на активностите во дефинираните програми беше поддржана со 
проектите во кои беше вклучен Заводот во текот на 2016 година, и тоа:  

 
Национални програми 

• Во рамките на Националната програма ИПА 2012, започна со имплементација 
твининг-проектот „Поддршка на Државниот завод за статистика во делот на 
градење на капацитетите и подобрување на усогласеноста со стандардите на 
Европската Унија“. Периодот на имплементација е октомври 2016 година - 
февруари 2018 година.  Проектот е имплементиран од страна на Државниот 
завод за статистика на Република Македонија, Конзорциумот на Националниот 
институт за статистика на Италија, во функција на главен партнер (земја-
членка) и Државниот завод за статистика на Република Словенија, во функција 
на помлад партнер (земја-членка). во тек е направен е избор на твининг-
партнер за проектот и усвоен е работниот план.  

• ДЗС работеше на програмирање на Националната програма ИПА 2017 во 
рамки на секторскиот програмски документ за Реформа на јавната 
администрација 

Повеќекориснички програми: 
• Продолжи реализацијата на Повеќекорисничката програма за статистичка 

соработка ИПА 2014, која започна на 1 октомври 2015 година.  
• Во 2016 година ДЗС потпиша Договор за грант со Евростат за Повеќекорисничката 

програма за статистичка соработка ИПА 2015 
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 1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА ВО 2017 ГОДИНА 
 

Планираните програми и очекуваните резултати во 2017 година беа дефинирани во 
Стратегискиот план на Државниот завод за статистика за периодот 2017- 2019 година. 
Во овој план беа дефинирани следниве програми:  

• Секторски статистики  
• Надградба на статистичката инфраструктура  
• Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем  
• Јакнење на соработката со корисниците,  
• Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки   на 

податоци 

1.9.1. Во програмата Секторски статистики беа дефинирани следните потпрограми: 

 
Потпрограми: 

• Подобрување на обемот и квалитетот на продуцираните статистички 
податоци во согласност со европските и меѓународните статистички 
стандарди  

• Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања 

• Намалување на товарот на извештајните единици 

 

 Во рамките на утврдените потпрограми, реализирани се следните активности: 
 

• Во рамките на структурните деловни статистики, прибрани се податоците 
за деловните услуги за референтната 2016 година и се во фаза на 
обработка. Започнати се подготвителните активности за промена на 
базаната година (2010=100) во согласност со Регулативата за краткорочни 
статистики (индустрија, трговија и градежништво). Податоците од Пописот 
на Е-железничкиот сообраќај спроведен во 2015 година  сообраќај се 
објавија во август 2017 и се доставени до UNECE. Во областа на 
земјоделските статистики воведено е редовно месчно  истражување за 
млеко. за месечно истражување за млеко. Првите резултати од  
спроведеното Структурно истражување за земјоделски стопанства 
објавија на почетокот на 2017 година, а податоците за типологија на 
земјодеслите стопанства ке бидат објавени во декември 2017 година. . 
Пилот истражување за овоштарници и лозја се спроведе во Април 2017 
година. Се објавија резултатите од следниве статистички истражувања кои 
подолг временски период беа одложувани: 

o Попис на капацитетите во трговија 

o Попис на капацитетите во угостителството и сместувачките објекти 
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o Анкета на странски посетители на гранични премини и сместувачки 
објекти 

                       

• Во областа на статистиките деловните статистики, земјоделските и 
статистиките на животна средина  се продолжи со електронско прибирање 
на податоци за определен број на статистички истражувања.    

 

Напредок во доменот на социјалните статистики е постигнат преку реализирање на 
следните активности: 

• Во рамките на Твининг-проектот е реализирана стручно-техничка поддршка 
од експерти за оценка и анализа на можностите за примена и оценка на 
квалитетот на расположливите административни извори на податоци за 
пописни цели, а во рамките на ИПА 2015 година се планирани подготвителни 
активности за спроведување на Пробен попис  на населението, домаќинствата 
и становите во 2019 год.  

• Во фаза на подготовка е Информација до Владата на Република Македонија 
за текот на подготовките, потребните услови и активности кои треба да се 
реализираат во процесот на подготовка за наредниот Попис на населението, 
домаќинствата и становите во Република Македонија. 

• Во рамките на здравствените статистики е реализиран   состанок за 
подобрување на здравствените статистики, во организација на Канцеларијата 
на Светската здравствена организација во Република Македонија и 
Министерството за здравство.  

• Во рамките на образовните статистики, за 2016 година, се објавија соопштение 
и публикација од Анкетата за образование на возрасни лица. 

 

Податоците од спроведениот Попис на училишен простор на основните и средните 
училишта во Република Македонија беа објавени во соопштение и публикација.  

• Во тек е спроведувањето на Пописот на училишен простор на 
високообразовните  установи кој се спроведува преку системот за електронско 
прибирање на податоци е-Стат.  

• Во тек се подготовките за Пилот-проектот што треба да се спроведе во 
септември  2017 со спојување на прашалниците за основни училишта на крајот 
на учебната година.  

• Во тек се подготовките за дел од статистичките истражувања од областа на 
високото образование да бидат спроведени преку е-Стат. 

• Од Анкетата за професионална и континуирана обука се објавија податоци во 
соопштение, а во тек е подготовка  на публикација во мак стат базата.. Исто 
така, до Евростат се испратени  микроподатоци и контролни табели, а во тек е 
подготовката на Извештај за квалитет.  

• Направени се прелиминарни пресметки на индексот за родова еднаквост за 
Република Македонија со помош и поддршка на Европскиот институт за 
родова еднаквост.  
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• Во областа на истражување и развој направени се промени во содржината на 
обрасците и усогласување со упатството Frascati 2015. Исто така,  пресметани 
се и 4 нови индикатори. 

 

За првпат до Евростат се доставени податоци за трошоците за истражување и развој.  

• Направени се измени во прашалниците од Анкетата за приходи и услови на 
живеење, во согласност со измените од препораките, како и нов модул за 2017 
година.  

• Како дел од проектот ИПА 2014 - Хармонизиран индекс на трошоците на 
животот (HICP) - Статистика на цени, направени се експериментални 
пресметки на индексот за домување (HPI). Експерименталните пресметки за 
индексот на домување (HPI),  ажурирањето на описот за HICP (inventory) и 
подготовката на SDMH метаподатоците за HICP се доставени до Евростат во 
август 2017  година. Извор на податоците е регистарот на цени на Агенцијата 
за катастар и недвижности на Република Македонија.  

 
Во следниот период, во областа на социјалните статистики ќе бидат преземени 
следните активности: 

 
• Продолжување со процена на квалитетот на расположливите бази на податоци 

кои ќе бидат интегрирани во т.н. Претпописна база на податоци (да се заврши 
документацијата за метаподатоци, да се процени покриеноста и усогласеноста 
со дефинициите од Пописот, да се утврдат натамошните чекори во 
соработката со административните извори на податоци). Истите белези од 
различни извори мора да се анализираат за да се добијат индикатори за 
квалитетот и за кохерентноста на податоците.  

• Промовирање на новиот начин на пресметка на податоците за исплатени нето 
и бруто-плати. 

• Анализи и подготовки за имплементирање на CAPI методот за прибирање на 
податоци во анкетните истражувања во доменот на социјалните статистики. 

• Континуирано унапредување на хармонизираниот индекс на трошоците на 
животот (HICP) и воспоставување на експериментални пресметки на индексот 
на цената за домување. 

• Ажурирање на описот за HICP (inventory) и подготовка на SDMX метадата за 
HICP. 

• Од областа на истражувањата за социјална заштита се планира обезбедување 
на квалитативни и квантитативни податоци за ЕССПРОС, како и подготовка на 
извештај за квалитет за корисници на пензии и извештај за квалитет за Core 
System и нивно доставување до Евростат.  

• Во областа на судските статистики е планирано ревидирање на инструментите 
за прибирање на податоците од областа на правосудството. 

• Се подготвуваат инструментите за пилот-истражувањето Додадени владини 
буџетски средства за истражување и развој (GBARD).  
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• Публикацијата за дипломирани студенти (за прв, втор и трет циклус на студии) 
за првпат ќе се објави во МакСтат базата на податоци. 

Подготовени се и испратени во Евростат  нотификациски табели според Процедурата 
за прекумерен  долг/ дефицит, користејќи ја методологијата за дефицит и долг на 
Евростат.  

Тековно се работи на податоците од областа на националните сметки потребни за 
пополнување на програмата за трансмисија на Евростат. 

 
1.9.2. Во програмата Надградба на статистичката инфраструктура беа планирани 

следните потпрограми: 
 
• Понатамошно развивање на статистичките регистри и подобрување на 

складиштата на податоци 
• Унапредување на системот за информатичка и информациска безбедност 
• Стандардизација на работните процеси според Бизнис процес моделот  
• Подготовка на статистички номенклатури и класификации 

 
Во рамките на утврдените потпрограми се реализирани следните активности: 
 

• Во областа на Статистичкиот деловен регистар  преземени се активности за 
подобрување на опфатот и ажурирање  на варијаблите за деловните субјекти, 
Во рамки на твининг проектот   подготвена е процедура за имплементација за 
“Top-down” метод за дефинирање на примарната и секундарна деност на 
деловните субјекти. Како резултат на активностите од ИПА 2014 реализирано е 
профилирањето на групите на претпријатија и резултатите од истото се 
доставени до Евростат  во март 2017 година. Со примена  на редовните 
процедури за ажурирање подготвени се групите на претпријатија за 2015 
година (во текот на јуни 2017 година доставени се до Евростат). Отпочнат е  
ИПА 2015 проектот за подобрување на статистичкиот деловен регистар од чиј 
резултат се очекува воспоставување на процедура за автоматизирано 
креирање на групите на претпријатија .. Во текот на 2017 година, во рамките на 
ИПА 2014, започнати се активности за можностите за користење на 
административни извори од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопонаство за ажурирање на статистичкиот регистар на земјоделски 
стопанства.    

• Понатамошно развивање на статистичките регистри и подобрување на 
складиштата на податоци          

• Унапредување на систем за информатичка и информациска безбедност 
• Стандардизација на работните процеси според Бизнис процес моделот  
• Подготовка на статистички номенклатури и класификации 
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Во рамките на утврдените потпрограми се реализирани следните активности: 
• Подготвени се сет на процедури и упатства од областа на информациската 

безбедност во ДЗС  
• Ажурирана е Политиката за информациска безбедност. 
• Подготвени се упатства и  процедури кои се во функција на стандардизација на 

работните активности во ДЗС во согласност со Бизнис процес моделот. 
• Подготвен е нов дел на Web-страницата на ДЗС за Класификации (Национални 

класификации и Кореспондентни табели) во МК и EN каде што се  рганизирани 
и лесно достапни во различни формати, верзии на класификацци како и  
кореспондентни табели. 

• Направена е ревизија на постоечката Класификација на институционалните 
сектори од 2010 година. На веб-страницата на ДЗС е објавена  
Класификацијата на институционалните сектори, 2016 која е резултат на 
имплементирањето на методологијата Европски систем на сметки (ЕСС 2010) и  
ќе се обезбеди посеопфатен приказ на финансиските услуги, како резултат на 
развојните трендови во еден од најбрзо растечките сегменти во повеќето 
национални економии. 

• Подготвени/ажурирани се се следните класификации: 

o Номенклатура на градежни објекти и градежни работи (НГОГР) според 
CC/98 и КПД/2015. 

o Национална номенклатура на индустриски производи (ННИП) 2015 
според Prodcom/2015. 

o Транспортна класификација на стоки (ТКС) 2015 според NST/2007 

o Класификација на личната потрошувачка според намената (КЛПН) 2017 
според ECOICOP/2010. 

o Класификација на активности и трошоци за заштита на животната 
средина (КАТЗЖС) според 2015 CEPA/2000. 

o Статистичка класификација на отпад (СКОТ) 2017 според EWC/2010.  

o Изготвено  е усогласување  на годишно ниво на  Националната 
номенклатура на индустриски производи - ННИП со европската 
номенклатура.  До крајот на 2016 година Владата на РМ треба да ги 
усвои промените во Националната номенклатура на индустриски 
производи  - ННИП 2015. 

1.9.3. Во програмата Зајакнување на координацијата на националниот статистички 
систем, беа дефинирани следните потпрограми: 

• Анализа на примената на законските решенија и исполнувањето на тековните 
договори за соработка со носителите . 

• Обезбедување на човечки и финансиски ресурси за реализација на 
функцијата на ДЗС - координатор на статистичкиот систем. 

• Подготовка на планови за обука за реализација на статистичката функција на 
носителите.  
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 Во рамките на дефинираните потпрограми реализирани се следните активности: 
 

• Започната е постапка за анализа на Законот за државната статистика и на 
склучените договори за соработка со овластените носители. 

• Во тек е постапка за утврдување на потребните човечки и финансиски потреби 
на ДЗС и овластените носители во функција на подготовка на сеопфатен план.  

• Во тек е постапка за оценување на потребите на овластените носители за 
обука, по што ќе следи постапка за подготовка на План за обука. 

 
1.9.4. Јакнење на соработката со корисниците  

 
Крајна цел на продукцијата на статистичките податоци е да се обезбеди 
задоволување на потребите на корисниците за официјални статистички податоци.  
 
Потпрограми: 

• Осовременување на начинот на дисеминирање на статистичките податоци 

• Јакнење на „статистичката писменост“ 
 
Во рамките на дефинираните потпрограми, реализирани се следните активности: 
 

• Збогатување на базата на податоци на веб со податоци од публикации од 
едицијата Статистички прегледи и вклучување на временска серија на податоци 
по области. 

• Пуштена е во употреба мобилната апликација Макстат . 

• Спроведена е Анкетата за задоволство на корисниците и извештајот од Анкетата 
е достапен на веб-страницата. 

• Со зачестена динамика се објавуваат инфографици на избрани теми. 

• На веб-страницата се објавени околу 200 извештаи за квалитет според ЕСМС 
структурата. 

• Редовно објавување на информации за статистички продукти и активности на 
Заводот на социјалниот медиум Твитер. 

• Неколку публикации од едицијата Статистички прегледи се укинуваат, а 
податоците за нив корисниците можат да ги најдат во МакСтат  базата на 
податоци. 

• Објавени се мултидоменските публикации: Статистички годишник на РМ,  
Регионите во РМ, Македонија во бројки, Жените и мажите во РМ, Одржлив 
развој, Животна средина, а во рамките на одбележувањето на Денот на 
европската статистика, 20 октомври, објавена е публикацијата Макстат избор; 

• Продолжува соработката со високообразовните институции како и со средните 
училишта. 
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1.9.5. Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки   
на податоци  

 
Потпрограми:  

• Воспоставување на систем за мерење на квалитетот на административните 
извори на податоци 

• Континуирано унапредување на системот за електронско прибирање на 
податоци и зголемување на бројот на опфатени истражувања 

• Дефинирање на политика за комуникација со давателите на податоци 
 
 Реализирани се следните активности: 
 

• Врз основа на забелешките и предлозите од страна на внатрешните и 
надворешните корисници,  направени се бројни подобрувања  во системот за 
електронско прибирање на податоци (еСтат). 

 
• Реализацијата на активностите во дефинираните програми беше поддржана 

со проектите во кои беше вклучен Заводот во текот на 2017 година, и тоа:  
 

Национални програми 

• Во рамките на Националната програма ИПА 2012, во тек е имплементацијата 
на твининг-проектот „Поддршка на Државниот завод за статистика во делот на 
градење на капацитетите и подобрување на усогласеноста со стандардите на 
Европската Унија“. 

• Завршена е тендерската постапка за ИПА 2013 финансираниот проект за 
редизајн на складиштето за национални сметки. Склучување на договор се 
очекува во текот на ноември. Имплементацијата треба да започне кон крајот 
на 2017 година и ќе трае 22 месеца. 

• ДЗС продолжи со програмирањето на Националната програма ИПА 2017 во 
рамки на секторскиот програмски документ за Реформа на јавната 
администрација 

 
Повеќекориснички програми: 

• Заврши реализацијата на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка 
ИПА 2014, која започна на 1 октомври 2015 година. 

• На 01.07.2017 година започна со реализација Повеќекорисничката програма за 
статистичка соработка ИПА 2015 во форма на грант договор. Во рамки на овој 
грант ќе се реализираат следниве пилот проекти: 

1. Статистики на владини финансии и Процедура за прекумерен долг  
2. Хармонизиран индекс на трошоци за живот  
3. Статистики на цени – Паритет на куповна моќ  
4. Деловни регистри  
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5. Краткорочни деловни статистики: имплементација на упатствата и 
стандардите на Европскиот статистички систем  
6. Транспортни статистики – статистики за патници и товарен 
транспорт  
7. Статистики на туризам  
8. Анкета за работна сила  
9. Статистики за социјална заштита (ЕССПРОС)  
10. Статистики на растително производство: Годишни статистики на 
растително производство и статистики за повеќегодишни култури  
11. Статистики за добиточно производство  
12. Ад хок проект за употребата на дополнителни информации во 
креирањето на примерокот и во фазата на процена на процесот на 
производство на статистички податоци  
13. Ад хок проект за складиште на податоци за национални сметки – 
методолошки аспекти  
14. Ад хок проект за подготовка на Попис на население и домаќинства 
2021  

Воедно, во рамки на истата Програма, ДЗС е корисник и на пилот проекти, како дел од 
договор за услуги: 

1. Методологија за национални сметки  
2. Програма за трансмисија, годишни национални сметки, квартални 
национални сметки и извештаи за квалитет  
3. Регионални сметки  
4. Секторски сметки  
5. Табели за понуда и употреба, и инпут-аутпут табели  
6. Подготовка на Попис на население и домаќинства 2021  
7. Управување со квалитет  
8. Спроведување на стандарди за метаподатоци и размена на податоци  
9. Изворни (основни) податоци неопходни за пресметка на 
индикаторите за процедурата за макро-економска неурамнотеженост  
10. Индикатори за целите за одржлив развој  
11. Индикатори за Југоисточна Европа 2020 

 
Проектот ќе трае до 31.10.2019 година. 
Регионален проект Поттикнување на иновативниот капацитет на малите и средните 
претпријатија 
 

Проектот, кој започна на 01.08.2017 година и ќе трае 24 месеци, односно до 
31.07.2019, е дел од Транснационалната програма ИНТЕРРЕГ „Балкан-Медитеран 
2014-2020“. Во рамките на овој проект, Државниот завод за статистика има за цел да 
спроведе истражување за иновации и потоа, добиените статистички податоци ќе се 
искористат за потребите на проектот.  
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Мерење и оценување на организираниот криминал во Западен Балкан: Поддршка 
на креирање политики базирани на докази 
 
 Носител на проектот е  Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и 
криминал (UNODC), Филијала за истражување и трендови, истражување за 
криминалот.  Истиот започна на 01.04.2016 година и ќе трае 36 месеци, односно до 
31.03.2019. Целта на проектот е да се развие и имплементира статистичка рамка за 
квантифицирање и анализа на организираниот криминал во Западен Балкан, да се 
воспостават механизми за негово следење и да се изготви аналитички извештај 
заснован на докази за организираниот криминал во Западен Балкан. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

1.10. ПРОГРАМИ  

За остварување на планираните приоритети и цели на Стратегискиот план, 2018- 2020 
година, се дефинираат следните програми:  

1. СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ 

 
2. НАДГРАДБА НА СТАТИСТИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
3. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНАТА УЛОГА НА ДЗС ВО НАЦИОНАЛНИОТ 
СТАТИСТИЧКИ СИСТЕМ 
  
4. ЈАКНЕЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО КОРИСНИЦИТЕ  

 
5. ЈАКНЕЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ДАВАТЕЛИТЕ НА ПОДАТОЦИ И НОСИТЕЛИТЕ 
НА ЗБИРКИ НА ПОДАТОЦИ 
 

Реализацијата на сите програми бара ангажман на соодветни човечки и финансиски 
ресурси, а динамиката на нивната реализација е дефинирана во Планот за 
спроведување на програмите, што е составен дел на овој документ.  

 
 



Образложение: Програма СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ  

2. НПАА                                                                                                                                                         

Назив на Програмата:  Цел на Програмата: 

Показатели за успех на Програмата:    

Потпрограма 1: Показател за успешност: 

Потпрограма 2: Показател за успешност: 

Зголемен квалитет на продуцирани статистички податоци

3. Стратешки приоритети и цели на Државниот завод за статистика: 

СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ

Хармонизација на статистиките според стандардите на Европската статистика  и целите: Обезбедување на натамошна усогласеност на официјалните 
статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)
· Доставување на податоци и метаподатоци до Евростат со користење на алатките и форматите пропишани од Евростат
· Целосна имплементација на Кодексот за работа на Европската статистика 

Број na  истражувања спроведени преку 
административни извори на податоци

Намалување на товарот на извештајните единици

Објавување на  извештаи за квалитет за статистички 
истражувања

Зголемување на бројот на подготвени и објавени 
Извештаи за квалитет за статистички истражувања.
Подобрување на содржинскиот аспект на Извештаите 
за квалитет, воспоставување на систем за мерење на 
квалитетот .

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ

2.1.   А: Оправданост и дизајн на Програмата 

1. Програмата произлегува од стратешките приоритети на Владата на РМ содржани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата 
на Република Македонија за 2018 година 
   - Интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО  и стратешката цел:водење сериозна и силна меѓународна активност со цел 
Македонија да добие можност да започне преговори со ЕУ и носење на клучни стратешки одлуки базирани на Извештајот на Прибе и итните препораки 
на ЕУ, како и Предпристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ.                                                                                               

Програмата е:    Хоризонтална 

Поглавје:  3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                             
Област: 3.18.3 Секторски статистики

Хармонизирање на статистиките според стандардите на 
Европската статистика 

23



2. НПАА                                                                                                                                          

Област: 3.18.1 Статистичка инфраструктура

Назив на Програмата:  Цел на Програмата: 

Показатели за успех на Програмата:    
Хоризонтална

Потпрограма 1: Показател за успешност:  - Подобрување на процедурите за ажурирање на регистрите
- Редизајнирано складиште за национални сметки 
 - Регистрирани статистичките варијабли во 
централизираното складиште на метаподатоци

 Потпрограма 2: Показател за успешност:  - Подготовени дополнителни упатства, процедури и 
темплејти  
 - Подготовка на кодекс  за управување со  информациска 
безбедност

 Потпрограма 3: Показател за успешност: Подготвени алатки за стандрадизација на работните процеси

Потпрограма 4: Показател за успешност: Подготовка на нови и измени и дополнувања во 
статистичките номенклатури и класификации 

Усогласување/Подготовка на статистички 
номенклатури и класификации

Програмата е:                                                                                                      
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     

Понатамошно развивање на Статистичките 
регистри и подобрување на складиштата на 
податоци

Унапредување на информатичката и 
информациската безбедност

Обезбедување на статистичка инфраструктура за поддршка на статистичките истражувања и принципите на Кодот на добра пракса 

Развиена статистичка инфраструктура и имплементирани принципи на Европскиот код на пракса

Стандардизација на работните процеси според 
Бизнис процес моделот

НАДГРАДБА НА СТАТИСТИЧКАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА 

Обезбедување статистичка инфраструктура за подршка на 
статистичките истражувања и принципите на Европскиот код на 

пракса

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - НАДГРАДБА НА СТАТИСТИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

2.2. А: Оправданост и дизајн на Програмата 

Образложение: Програма СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Програмата произлегува од стратешките приоритети на Владата на РМ содржани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на 
Владата на РМ во 2018 година  
 - Интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО    и стратешката цел:водење сериозна и силна меѓународна активност со 
цел Македонија да добие можност да започне преговори со ЕУ и носење на клучни стратешки одлуки базирани на Извештајот на Прибе и итните 
препораки на ЕУ, како и Предпристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ.                                                                                                                                      

Поглавје: 3.18 Статистика

3. Стратешки приоритети и цели на органот на државната управа: 

24



2. НПАА                                                                                                                                                                                                          

Назив на Програмата:  Остварување на Координативната улога 
на Државниот завод за статистика 
согласно Законот за државната 
статистика и регулативите на ЕУ

Показатели за успех на Програмата:    

вертикална

Потпрограма 1: Подготвен Предлог закон

Потпрограма 2: Подготвени планови, реализирана обука 
и извештаи за реализирана обука

Област: 3.18.1 Статистичка инфраструктура

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                              

3. Стратешки приоритети и цели на Државниот завод за статистика: 

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНАТА УЛОГА НА ДЗС ВО НАЦИОНАЛНИОТ СТАТИСТИЧКИ СИСТЕМ

2.3. А: Оправданост и дизајн на Програмата 

1. Програмата произлегува од стратешките приоритети утврдени со Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ во 2018 
година  
  -Интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО     и стратешката цел:водење сериозна и силна меѓународна активност со цел 
Македонија да добие можност да започне преговори со ЕУ и носење на клучни стратешки одлуки базирани на Извештајот на Прибе и итните препораки 
на ЕУ, како и Предпристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ.                                                                                                    

Образложение: Програма - Зајакнување на координативната улога на ДЗС во националниот статистички систем                                                                            

Подготовка на планови за обука за реализација на стастистичката функција на 
носителите

Показател за 
успешност: 

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     

Подготовка на Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за државната 
статистика

Показател за 
успешност: 

Јакнење на координативната улога на ДЗС во националниот статистички систем и целите:                                            -
Унапредување на соработката со останатите носители на статистичка продукција преку воспоставување на 
координативно тело составено од преставници на сите овластени носители
- Јакнење на капацитетот на овластените носители со обуки за статистички методологии и примена на  Кодексот за 
работа на европската статистика

Зајакнување на координативната улога на ДЗС во националниот 
статистички систем

Остварување на координативната улога на ДЗС

Програмата е:                                 

Цел на Програмата: 
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Назив на Програмата: Цел на Програмата: 

Показатели за успех на Програмата:  

Потпрограма 1: Показател за успешност: 

Потпрограма 2: Јакнење на "статистичката писменост" Показател за успешност: 

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                          
Област: 3.18.1 Статистичка инфраструктура

3. Стратешки приоритети и цели на Државниот завод за статистика: 

Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците и цели: Поедноставување на пристапот до статистички податоци
· Осовременување на начинот на дисеминација на статистичките податоци
· Зголемување на фондот на објавените податоци и обезбедување на податоци со подолги временски серии
· Мерење на задоволството на корисниците
· Спроведување на промотивни активности и кампањи 
· Анализа на потребите за статистички податоци

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - ЈАКНЕЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО КОРИСНИЦИТЕ

2.4.  А: Оправданост и дизајн на Програмата 

1. Програмата произлегува од стратешките приоритети на утврдени во одлуката за утврдување на Стратешките приоритети на Владата на РМ во 2018 година  
  - Интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО   и стратешката цел:водење сериозна и силна меѓународна активност со цел 
Македонија да добие можност да започне преговори со ЕУ и носење на клучни стратешки одлуки базирани на Извештајот на Прибе и итните препораки на 
ЕУ, како и Предпристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ.  

Образложение: Програма - Јакнење на соработката со корисниците

2. НПАА 

Број на одржани промотивни и едукативни активности 
и број на користени статистички податоци

Поголемо користење на статистичките производи од страна 
на корисниците во земјата и во странство 

Осовременување на начинот на дисеминирање на статистичките 
податоци

Зголемен број на корисници на производите и услугите  на Државниот завод за статистика и зголемен фонд на користени 
статистички податоци

Јакнење на соработката со корисниците

 Дисеминирани статистички податоци преку веб 
картографија и број на користени статистички 
податоци

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:   

Програмата е:                                               Вертикална
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Назив на Програмата: Цел на Програмата: 

Показатели за успех на Програмата:  

Потпрограма 1: Показател за успешност: 

Потпрограма 2: Показател за успешност: 

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - ЈАКНЕЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ДАВАТЕЛИТЕ НА ПОДАТОЦИ И НОСИТЕЛИТЕ НА ЗБИРКИ НА ПОДАТОЦИ

2.5.  А: Оправданост и дизајн на Програмата 

1. Програмата произлегува од стратешките приоритети на утврдени во одлуката за утврдување на Стратешките приоритети на Владата на РМ во 2018 година  
  - Интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО  и стратешката цел:водење сериозна и силна меѓународна активност со цел 
Македонија да добие можност да започне преговори со ЕУ и носење на клучни стратешки одлуки базирани на Извештајот на Прибе и итните препораки на 
ЕУ, како и Предпристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ.   

Образложение: Програма - Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци

Подготвени документи утврдени со потпрограмите

Јакнење на соработката со давателите на податоци и носители 
на збирки на податоци 

Спроведена активноста за оцена на е-СТАТ меѓу 
досегашните корисници

2. НПАА 

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                          
Област: 3.18.1 Статистичка инфраструктура

3. Стратешки приоритети и цели на Државниот завод за статистика: 

Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци и целите:· Поголемо користење на административните извори на 
податоци во редовната статистичка продукција 
- Оценка на е стат помеѓу корисниците 
- Зголемување на комуникацијата со бизнс заедницата и преставниците на Стопанските комори

Подобрување на квалитетот и навременоста на прибраните 
статистички податоци 

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:   

Програмата е:                                              Хоризонтална 

Подготвен Акционен План за комуникација со 
давателите на податоци, Број на одржани средби со 
стопанските комори и бизнис заедницата 

Дефинирање на Акционен план за комуникација со давателите на 
податоци

Континуирано унапредување на системот на електронско прибирање 
на податоците и зголемување на бројот на опфатени истражувања
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