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ОБРАЌАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Стратегискиот план за развој на Државниот завод за 
статистика за периодот 2013-2015 година претставува 
интегрален документ во кој се содржани визијата и 
мисијата на Заводот за производство и дисеминирање 
на објективни, навремени и веродостојни статистички 
информации, како и за претставување на институцијата 
како носител на основните задачи во извршувањето на 
дејноста на државната статистика.

Почитувајќи ги принципите на официјалната статистика 
на Обединетите нации и на европскиот Кодекс за работа, 
Државниот завод за статистика ги поставува како 
постулати на своето работење независноста и неутралноста 
на институцијата, строгите статистички стандарди, 
доверливоста на податоците, грижата за извештајните 
единици и за корисниците на статистичките податоци.

Во овој стратегиски документ е претставена рамката во која Државниот завод за статистика 
ги утврдува своите основни цели, приоритети и програми за развој во наредниот тригодишен 
период. Крајната цел е со реализацијата на овие програмски цели да се овозможи развој на 
Државниот завод за статистика во насока на задоволување на потребите на своите корисници, 
но и во насока на постигнување на европските и светските стандарди во статистиката.

Стратегијата е конципирана во 4 дела кои се однесуваат на проектираните програми за 
секторските статистики, за надградба на статистичката инфраструктура, за подобрување на 
соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано мерење на задоволството и 
потребите на корисниците, како и јакнење на довербата во статистиката и за зајакнување на 
координацијата на националниот статистички систем. Овие 4 генерални целини се разработени 
во потпрограми кои даваат претстава за сето она што Државниот завод за статистика треба да 
го реализира во следните 3 години. 

Дел од планираните активности на Државниот завод за статистика ќе се реализира преку 
европските фондови, односно преку Националната програма за претпристапна помош, ИПА 
2009 и Повеќекорисничката програма ИПА 2011, со што, истовремено ќе се постигне уште 
повисоко ниво на хармонизираност на националните статистики со оние на Европска унија. 

Во рамките на националниот статистички систем, Државниот завод за статистика, како 
координатор и носител на активностите, има поставено цел, преку промовирање на соработка, 
иновација и ефикасност, да ги поттикне сите останати овластени носители да го дадат својот 
придонес во продуцирањето на објективни, навремени и меѓународно споредливи статистички 
податоци.

Реализацијата на овој стратегиски документ ќе биде мерлива преку остварувањето на 
поставените цели и преку справувањето на Државниот завод за статистика со сите предизвици 
кои ќе се појават на патот на интегративните процеси на Република Македонија во Европската 
унија.

Со почит,
м-р Благица Новковска,
директор на Државниот завод за статистика
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1.1. ВОВЕД

Стратегискиот план на Државниот завод за статистика, 2013-2015, е документ што ги содржи 
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. 

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

извршување на Програмата за статистички истражувања која претставува стратегиски •	
документ кој се однесува на целиот статистички систем,

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).

 

Во Стратегискиот план се земени предвид препораките на Статистичкиот завод на Европските 
заедници (Евростат) од редовните годишни мисии на Државниот завод за статистика за следење 
на напредокот на полето на статистиката, како и од Поедноставеното партнерско оценување 
(Light Peer Review) на Европската комисија за напредокот во имплементацијата на Кодексот за 
работа (Code of Practice). Во насока на понатамошно хармонизирање со европскиот статистички 
систем, подготвени се нови измени и дополнувања на Законот за државната статистика. Цел 
на измените е и понатамошно зајакнување на улогата на Државниот завод за статистика како 
координатор на статистичкиот систем на земјата.

Структурата на овој план се базира врз правилата и препораките дадени од Владата на 
Република Македонија. Затоа, и Стратегискиот план на Државниот завод за статистика, според 
својата структура и содржина, делумно отстапува од структурата на стратегиите на другите 
институции во европскиот статистички систем.

Во подготовката на овој план беа вклучени повеќе лица од сите нивоа во Заводот, а планот 
беше усвоен од Стручниот колегиум на Државниот завод за статистика. Планот беше поддржан 
од страна на Советот за статистика.
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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. Објавените статистички информации мора да бидат 
точни, навремени, непристрасни, достапни и едноставни за користење.

1.3. ВИЗИЈА
 
Да бидеме препознаени како институција која обезбедува квалитетни, навремени и меѓународно 
споредливи статистички податоци. 

1.3.1. ВРЕДНОСТИ 

Вредностите што Државниот завод за статистика ги почитува и доследно ги применува во 
практиката се преземени од Кодексот за работа на европската статистика. Тоа се петнаесет 
принципи што се однесуваат на институционалната околина, статистичките процеси и 
статистичките аутпути:

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

1.4. 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,
соработува со овластените носители кои вршат статистички истражувања од областа •	
на државната статистика во рамките на својата надлежност,
ги подготвува националните статистички стандарди,•	
ги утврдува потребите од статистички податоци,•	
на овластените носители им дава мислење за методолошките основи на истражувањата •	
кои се во нивна надлежност,
дава иницијативи и предлози при воведувањето на нови збирки на податоци или, пак, •	
за содржинско дополнување на постоечките збирки на податоци кои можат да бидат 
извор на податоци за државната статистика,
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ги подготвува и пропишува инструментите за статистичките истражувања (методологии, •	
упатства, обрасци и др.),
прибира и обработува статистички податоци, •	
воспоставува, води и одржува статистички збирки на податоци, •	
пропишува организациско-технички мерки за заштита на доверливите податоци,•	
врши анализа на статистичките податоци, •	
ги чува и 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, 
самостојно и во соработка со другите овластени носители реализира проекти од областа •	
на државната статистика и
врши популаризација на статистиката.•	

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 и 82/08) и со Законот за државната статистика 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.54/97, 21/07 и 51/11).

Во согласност со Законот за државната статистика, Државниот завод за статистика, врз 
основа на стручни и научни методи и сознанија, на државните органи, локалната самоуправа, 
деловните субјекти, јавните претпријатија, јавните служби и на други корисници им обезбедува 
информации за состојбите и движењата на националната економија, човечките ресурси, 
демографијата, заштитата на животната средина и други 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 во соработка со други субјекти - 
овластени носители кои, исто така, се одговорни за продуцирање на државна статистика во 
рамките на Програмата за статистички истражувања. 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 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 ноември 2011 година.
Според овој Правилник, Заводот своите надлежности ги извршува во седум сектори и 
36 одделенија од кои 9 се дистрибуирани 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, а советодавна улога има Советот за статистика кој е составен 
од 15 членови, од кои 14 ги именува Собранието на Република Македонија, а директорот на 
Заводот е член по функција. 
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1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1.7.1. Хармонизација на статистиките според стандардите на ЕУ 

Цели:
Понатамошно хармонизирање на статистичките истражувања со европските •	
методологии.
Зголемување на обемот на интегрирани статистички податоци релевантни за мерење •	
на прогресот на економијата и на социјалните феномени.
Имплементирање на методологиите•	  ESA 2010 и SNA 2008 во статистичкиот систем. 
Имплементација на принципите на Кодексот за работа на европската статистика •	
вклучувајќи ги и препораките од поедноставеното партнерско оценување од страна на 
Евростат. 
Доставување на податоците до Евростат со користење на алатките и форматите •	
пропишани од Евростат.
Воспоставување на централизирано складиште на метаподатоци. •	

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2015 година. 

1.7.2. Јакнење на координацијата на националниот статистички систем 

Цели:
Понатамошно јакнење на улогата на Државниот завод за статистика како координатор •	
на националниот статистички систем, давање на мислење за методолошките основи за 
прибирање на податоците во статистичките истражувања за кои се надлежни останатите 
овластени носители во согласност со Програмата за статистички истражувања, давање 
на мислење при воведувањето на нови или измени на постоечките збирки на податоци, 
координирање на примената на единствените статистички класификации и номенклатури 
за потребите на статистичката продукција. 
Подготвување на годишен извештај за реализираните обврски од Програмата за •	
статистички истражувања за сите овластени носители.
Поддршка во зајакнувањето на капацитетот на овластените носители во националниот •	
статистички систем со обуки во одредени области од заеднички интерес. 
Потпишување на меморандуми, протоколи за соработка, учество во заеднички проекти •	
и поефикасна поделба на надлежностите со останатите овластени носители во 
националниот статистички систем. 
Соработка со останатите одговорни институции во реализацијата на обврските поврзани •	
со Специјалниот систем за дисеминација на податоци на Меѓународниот монетарен 
фонд (SDDS - Special Data Dissemination Standards), како и во реализацијата на други 
обврски кон меѓународни институции. 

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2015 година. 

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

Цели: 
Подигнување на свеста за значењето на државната статистика. •	
Вклучување на Државниот завод за статистика во креирањето, измените и дополнувањето •	
на збирките на податоци. 
Намалување на оптовареноста на извештајните единици.•	
Потпишување на договори за соработка и размена на податоци со носителите на збирки •	
на податоци.

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2015 година. 
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1.7.4. Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано 
мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во 
статистиката 

Цели:
Едноставен пристап на корисниците до официјалните статистички податоци. •	
Зголемување на фондот на објавените податоци и обезбедување на податоци со подолги •	
временски серии.
Намалување на временскиот период од прибирањето до објавувањето на статистичките •	
податоци.
Примена на политиката за пристап до анонимизирани микроподатоци за научно-•	
истражувачки цели.
Спроведување на Анкета за мерење на задоволството на корисниците. •	

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2015 година. 

1.7.5. Јакнење на институционалниот капацитет на Државниот завод за статистика

Цели:
Одржливост и подобрување на капацитетите на човечките и на техничките ресурси.•	
Јакнење на капацитетите за управување со работните процеси. •	
Јакнење на капацитетите за преговори со Европската унија.•	
Рационално користење на расположливите финансиски средства, вклучувајќи ги и •	
средствата од претпристапните фондови. 

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2015 година. 

1.8.  ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
ВО 2011 ГОДИНА

Планираните програми и резултати за 2011 година беа дефинирани во Стратегискиот план на 
Државниот завод за статистика за периодот 2011-2013 година. Во овој план беа дефинирани 
следниве програми: Секторски статистики, Попис на населението, домаќинствата и становите, 
2011, Надградба на статистичката инфраструктура, Подобрување на соработката со корисниците 
и Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем.
Реализацијата на активностите во дефинираните програми беше поддржана со проектите во 
кои беше вклучен Заводот во текот на 2011 година, и тоа:

Национална програма ИПА 2007 - 1. Во рамките на Националната програма, во 2011 
година, како поважни постигнати резултати би ги навеле: подготвена е Стратегијата за 
развој на метаинформацискиот систем во ДЗС, подготвени се документи за регулирање 
на пристапот до микроподатоци за научно-истражувачки цели, подготвен е Прирачник 
за заштита од статистичко разоткривање, развиени се вештини за примена на софтвер 
за контрола од статистичко разоткривање, подготвени се упатства за дисеминација 
на статистиките, извршена е експериментална пресметка на Лајкен индикаторите за 
сиромаштијата, отпочнато е со трансмисија на сетови на табели во заедничкиот прашалник 
од областа на образованието до Евростат преку eDamis, подготвена и спроведена е 
Анкетата за континуирана професионална обука, спроведено е Пилот-истражувањето за 
структурата на заработувачката и подготвено и реализирано е редовното истражување, 
постигнат е напредок во составувањето на секторските сметки, подготвени се табелите 
за прекумерен долг (EDP табели), подготвени се експериментални табели за понуда и за 
употреба, подобрено е знаењето за Европскиот систем на сметки - ЕСА 95, подготвени 
се методолошки основи, извештаи за квалитет, за првпат се пресметани и објавени 
индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 
цени на производители на индустриски производи на странски пазар итн.



9С Т Р А Т Е Г И С К И  П Л А Н ,  2013-2015

ИПА 2008 - Повеќекорисничка програма за статистичка соработка. 2. Во септември 
2011 година заврши имплементацијата на програмата. Во рамките на овој проект, како 
поважни реализирани активности би ги издвоиле: доставувањето на Описот на економските 
сметки во земјоделството до Евростат, транскодификацијата на податоците од првото 
Истражување за структурата на фармите, спроведувањето на Истражувањето за слободни 
работни места, подобрувањето на податоците за инвестициите во основни средства за 
малите субјекти, пресметката на исцрпноста на податоците за туризмот итн.

ИПА 2009 - Повеќекорисничка програма за статистичка соработка. 3. Во рамките 
на оваа програма, во 2011 година како поважни реализирани активности би ги издвоиле: 
подготовка и доставување на споредбените статистики за надворешната трговија до 
Евростат, спроведување на Тест-анкетата за цените во здравството, отпочнување на 
Анкетата за агенциите за недвижности; набавена е техничка опрема за спроведување 
на компјутерски потпомогната Анкета за работната сила итн. 

Македонско-шведско партнерство за статистика 2009-2011. 4. Во 2011 година е 
реализирана набавка на ИТ опрема:

лиценци за софтвер за моделирање на податоци (2) и 7 лиценци на софтвер за  •
развој на НЕТ апликации, 
2 сервери за бази на податоци, •
софтвер за контрола на статистичко разоткривање на табеларни податоци. •

1.8.1. Во програмата Секторски статистики беа планирани следните резултати:

Намалување на товарот на извештајните единици1. 

Обезбедување на регионални податоци2. 

Обезбедување на индикатори за руралниот развој3. 

Обезбедување на индикатори за агроеколошки статистики4. 

Воведување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања5. 

Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност 6. 
со европските стандарди 

Зголемено користење на административни извори на податоци7. 

Реализирани активности:

Во однос на намалувањето на товарот на извештајните единици и зголемено користење •	
на административни извори на податоци, во текот на 2011 година Државниот завод 
за статистика потпиша Договор за соработка со Централниот регистар на Република 
Македонија (ЦР) за доставување на податоци од административните регистри што 
ги води ЦР. Поедноставени се обрасците за прибирање на податоци од одредени 
статистички истражувања, а со воведувањето на новите методи на анкетирање во 
Анкетата за работната сила, намалено е времетраењето на анкетата. 

Во пресрет на задоволување на барањата на корисниците, зголемен е обемот на •	
продуцирани регионални податоци од различни области. 

Подобрувањето на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со •	
европските стандарди во текот на 2011 година се реализираше преку следниве активности:

Воспоставена е редовна пресметка на хармонизираниот индекс на трошоците на o 
животот – (HICP).
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Применета е Националната класификација на дејностите-НКД рев.2 во: o 
истражувањето за вработени и плати, Анкетата за работната сила, пресметките на 
бруто-домашниот производ за 2009 и 2010 година, пресметките на инвестициите 
во основни средства за 2010 година како и во подготовката на податоците за 
структурните статистики за индустријата за 2009 и 2010 година.

Започнати се активности за воведување на методи за анкетирање на CATI o 
(телефонско анкетирање) и CAPI (анкетирање со помош на компјутер) во Анкетата 
за работната сила.

Реализиран е вториот бран од Анкетата за приходи и услови на живеење (во кој o 
се воведени методолошки подобрувања).

Редовно хармонизирање на статистичките истражувања од областа на деловните, o 
земјоделските и статистиките на животната средина во однос на методолошките 
основи, воведувањето на нови варијабли, сезонски прилагодувања и друго.

Подготвени се матрици за транскодификација на податоците од Пописот на o 
земјоделството, 2007 и Структурното истражување на земјоделските стопанства, 
2010.

Отпочнато е со подготовка на серија на податоци за бруто-домашниот производ o 
според расходниот метод на тримесечно ниво, по постојани цени, според методот 
на верижење, за периодот 2004-2011 година.

Пресметани се нови индикатори за одржлив развој.o 

Спроведена e Анкета за структурата на заработувачката.o 

Спроведена е Пилот-анкета за слободни работни места.o 

Анкетата за континуирана професионална обука се спроведе како редовно o 
статистичко истражување (пилот-анкетата е спроведена во 2010 година).

Спроведено е истражување за отпад во секторот Енергија, рударство и вадење o 
на камен. 

Спроведено е месечно истражување за прометот во трговијата во согласност со o 
Регулативата 1165/98 за краткорочни статистики.

Воведени се нови варијабли за тримесечните индекси на трошоците во согласност со o 
Регулативата 1165/98 за краткорочни статистики за нови објекти за индивидуално 
домување (вкупни трошоци, трошоци за материјали и трошоци за вработените). 

Подготвени се статистички податоци за типологијата на земјоделските o 
стопанства според видот на земјоделското производство и економската големина 
и статистички податоци за структурата на земјоделските стопанства.

Зголемен е обемот на трансмисија на статистички податоци до Евростат во o 
однос на претходната година, со користење на алатките и форматите пропишани 
со системот за трансмисија на статистички податоци од страна на Евростат. 
Доставени се податоци од спроведениот Е-попис на патничкиот сообраќај и 
Е-попис на железничкиот сообраќај до Евростат. Отпочнато е со трансмисија на 
сетови на табели во заедничкиот прашалник од областа на образованието до 
Евростат.
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1.8.2. Во програмата Попис на населението, домаќинствата и становите, 2011, беа 
планирани следните резултати:

Спроведување на обука за учесниците во Пописот1. 
Спроведување на Пописот 2. 
Објавување на први и на конечни резултати од Пописот3. 

Реализирани активности:

Врз основа на донесените методолошки основи и инструменти за спроведување на Пописот •	
на населението, домаќинствата и становите, 2011, се направија сите организациско-
технички подготовки во надлежност на Заводот, за реализација на Пописот во периодот 
од 1. до 15. април. По неговото одложување за периодот од 1. до 15. октомври, беа 
реализирани потребните методолошки прилагодувања неопходни за реализација на 
Пописот во новиот термин, а беа спроведени и обуки на сите учесници во Пописот. 
Беше подготвена и програма за обезбедување на квалитет во фазата на обработка на 
податоците од Пописот.

Во рамките на подготовките за Пописот на населението, домаќинствата и становите •	
2011 година, беа спроведени пет мисии од Европската комисија за оценка на напредокот 
во подготовките за претстојниот Попис на населението, домаќинствата и становите, 
2011. Во периодот од 1. до 15. октомври 2011 година се реализираше шестата мисија 
на Европската комисија за мониторинг и оценување на реализацијата на теренските 
активности во Пописот на населението, домаќинствата и становите.

Реализацијата на теренските пописни активности беше прекината со донесувањето на •	
Законот за престанување на важењето на Законот за Попис на населението, становите 
и домаќинствата, 2011 година.

1.8.3. Во програмата Надградба на статистичката инфраструктура, беа планирани 
следните резултати:

Развој на Статистички регистар на земјоделски стопанства 1. 

Одржување и развој на Статистички деловен регистар и Статистички регистар на 2. 
население

Воспоставување на Статистички територијален регистар3. 

Ревизија на класификациите4. 

Стандардизација и интеграција на статистичките процеси5. 

Изменување и дополнување на Законот за државната статистика 6. 

Одржливост на капацитетите на Заводот 7. 

Утврдена политика за пристап до микроподатоци8. 

Примена на методите за заштита од статистичко разоткривање9. 

   
Реализирани активности:

Државниот завод за статистика континуирано работи на подобрување на квалитетот и •	
содржината на статистичките регистри кои ги води. Во Регистарот на земјоделски стопанства 
е воведено следење на промените на земјоделските стопанства и имплементирани се 
процедури за ажурирање.
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Статистичкиот деловен регистар во текот на 2011 година продолжи да се развива со •	
континуирана работа на воведување на статистичката единица групи на претпријатија во 
согласност со Регулативата 177/2008 (обезбедени податоци од административни извори 
за креирање на статистичката единица групи на претпријатија, анализа на добиените 
податоци и нивно прилагодување за употреба), објавени се податоци за новосоздадени 
и згаснати претпријатија и пресметана е популацијата на преживеани претпријатија 
во согласност со Регулативата 295/2008. На полето на Статистичкиот регистар на 
населението, активностите не можеа да се развиваат во посакуваната насока поради 
застој во реализацијата на активностите за развој на административниот Регистар на 
населението.

Во однос на Статистичкиот регистар на просторни единици, врз основа на претходно •	
спроведената ревизија на документите за просторните единици за Пописот на 
населението, домаќинствата и становите, 2011 г., а во согласност со Упатството 
подготвено од Државниот завод за статистика и Агенцијата за катастар на недвижности, 
подготвени се помошните инструменти за теренските активности за Пописот.

Во однос на ревизијата на класификациите, подготвена е Националната класификација на •	
занимањата - НКЗ 2008 („Службен весник на Република Македонија” бр. 37/11), а Листата 
на енергенти е усогласена со Класификацијата на производи по дејности и Комбинираната 
номенклатура.

Започна имплементацијата на статистичкиот бизнис процес модел на Државниот •	
завод за статистика, при подготовката на Годишната програма за работа. Започнати 
се и активности за примена на статистичко-математички процедури за валидација и 
импутација на податоците.

Донесени се измените и дополнувањата на Законот за државната статистика во насока на •	
понатамошно усогласување со европските регулативи.

Спроведено е третото самооценување со примена на алатката CAF. •	

Во 2011 година, Државниот завод за статистика продолжи да посветува особено внимание на •	
екстерната и на интерната обука на вработените, во насока на развој на клучните вештини кај 
вработените. Во врска со екстерната обука, во 2011 година, 32 лица учествуваа на 29 состаноци 
на работните групи на Евростат и 451 лице учествуваше на 98 надворешни обуки. Исто така, 
еден вработен беше на стажирање во Евростат. Во 2011 година, во рамките на институцијата 
беа реализирани 4 обуки на кои присуствуваа вкупно 77 вработени. Темите на обуките беа 
од областа на функционирањето и идните активности на Библиотеката на Државниот завод 
за статистика (2 обуки за различни целни групи), од областа на Статистичкиот регистар и 
типологија на земјоделски стопанства и обука за алатката Ms Access.

Подготвена е Стратегијата за развој на метаинформацискиот систем во Државниот завод •	
за статистика, подготвени се документи за регулирање на пристапот до микроподатоци 
за научно-истражувачки цели.

Подготвен е Прирачник за заштита од статистичко разоткривање, развиени се вештини •	
за примена на софтвер за контрола на статистичко разоткривање и отпочнати се 
активности за примена на методите за контрола на статистичко разоткривање. 

1.8.4. Во програмата Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, 
континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на 
довербата во статистиката, беа планирани следните резултати:

Редизајн на веб-страницата на Заводот1. 
Редизајн на статистичките публикации2. 
Дефинирани форми за редовна комуникација со корисниците3. 
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Реализирани активности:

Во текот на мај 2011 година е ставена во функција новата веб-страница на Државниот •	
завод за статистика. Таа е дизајнирана според потребите и барањата на корисниците и 
во согласност со европските стандарди. Информациите за соопштенијата, публикациите, 
класификациите и другите информации се организирани по области. Календарот на 
објавување е динамички, со информации за објавување на статистичките соопштенија 
за цела 2011 година, со можност за пребарување по различни критериуми. Воведени 
се неколку алатки: Калкулатор на трошоците на животот, Индикатори 2020, можност 
за избирање на сет на податоци од половите статистики, можност за пребарување по 
општини и населени места и визуелизација на статистичките податоци за индустрија, 
трошоци на животот, невработеност и бруто-домашен производ. 

На веб-страницата е додаден делот „корисничка поддршка“, на македонски и на англиски •	
јазик. Имплементиран е RSS канал (Really Simple Syndication) и на веб-страницата и на 
интранет. Поставена е Анкета за мислење на корисниците за веб-страницата.

Зголемен е бројот на дезагрегирани податоците кои се на располагање во базата на •	
статистички податоци на веб-страницата.

Бројот на посетители на веб-страницата изнесува 1250000 посети, а во базата на •	
податоци на веб се регистрирани 43000 посети.

Објавени се 306 изданија во едицијата „Соопштенија“. •	

Објавени се 33 изданија во едицијата „Статистички прегледи“.•	

Објавени се 9 други публикации.•	

Во периодот од јануари до ноември 2011 година се добиени 569 барања за податоци од •	
корисниците во државата и во странство. 

Во печатените медиуми кои се следат се објавени 622 написи поврзани со •	
статистиката.

Во насока на промовирање на примената на европскиот Кодекс за работа, ДЗС го објави •	
Кодексот на македонски јазик на својата веб-страница.

Отпочната е примената на политиката за пристап до микроподатоци за научно-•	
истражувачки цели.

1.8.5. Во програмата Зајакнување на координацијата на националниот статистички 
систем, беа планирани следните резултати:

Јакнење на соработката со носителите на административни извори на податоци (со 1. 
потпишување нови договори и ревидирање на постоечките)
Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во 2. 
Националниот статистички систем

  
Реализирани се следните активности:

Во текот на ноември 2011 година, Република Македонија стана дел од Специјалниот систем •	
за дисеминација на податоци на Меѓународниот монетарен фонд (SDDS - Special Data 
Dissemination Standards). Државниот завод за статистика, како координатор, Народната 
банка и Министерството за финансии, успешно го минаа подготвителниот период за 
вклучување во Специјалниот систем за дисеминација на податоци на ММФ и обезбедија 
ажурирани податоци за креирање на национална страница на податоци. Овој стандард 
има за цел да ги насочи земјите-членки кои имаат или би сакале да имаат пристап до 
меѓународниот пазар на капитал, да ги применуваат основните начела за објавување на 
економските и финансиските статистички податоци. Направено е ажурирање и верификација 
на метаподатоците за Специјалниот стандард за дисеминација на податоци на ММФ. Тие се 
објавени на веб-страницата на ММФ.
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Во врска со користењето на алатките и форматите пропишани од Евростат, системот •	
за трансмисија на статистички податоци, воспоставена е редовна поддршка на другите 
учесници во официјалниот статистички систем (на директно барање или, пак, преку 
повремени обуки).

Државниот завод за статистика активно учествува во следењето и ажурирањето на •	
Националната програма за усвојување на законодавството на Европската унија во 
поглед на вклучените цели и активности што беа предвидени да се реализираат во 2011 
година. Во текот на 2011 година, вработените во Заводот активно учествуваа во сите 
меѓуинституционални работни групи, како во рамките на Националниот статистички 
систем, така и пошироко. 

Навреме е доставена и потврдена оценката на Република Македонија во Статистичкиот •	
систем за управување на информации (СМИС+) во кој ДЗС информира за вкупниот 
национален статистички систем.

1.9.  ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ И ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ 
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ВО 2012 ГОДИНА

Планираните програми и резултати за 2012 година беа дефинирани во Стратегискиот план на 
Државниот завод за статистика за периодот 2012 – 2014 година. Во овој план беа дефинирани 
следниве програми: Секторски статистики, Надградба на статистичката инфраструктура, 
Подобрување на соработката со корисниците и Зајакнување на координацијата на националниот 
статистички систем. 
Реализацијата на активностите во дефинираните програми беше поддржана со проектите во 
кои беше вклучен Заводот во текот на 2012 година, и тоа: 

Национална програма ИПА 2009 1. – Фазата на имплементација на твининг-проектот 
„Поддршка на Државниот завод за статистика“ започна на 18.08.2012 година и ќе трае 
до 17.08.2014 година.   

Проектот ИПА 2007 Техничка помош на Државниот завод за статистика2. , кој 
заврши во март 2012, опфати 4 приоритетни области во кои беа постигнати следниве 
резултати: 

Развиен систем за квалитет за сите процеси на производство на статистиките, преку  •
примена на следниве принципи од Кодексот за работа на европската статистика: 
Принцип 4: Посветеност на квалитет, Принцип 5: Статистичка доверливост, Принцип 
7: Добра методологија, Принцип 8: Соодветни статистички процедури и Принцип 15: 
Достапност и јасност.

Натамошно хармонизирање на националните сметки и другите економски статистики,  •
со фокус на областа на националните сметки и имплементација на Европскиот 
систем на сметки 1995. Стручните лица практично работеа на имплементација на 
методологијата Европски систем на сметки 1995. Исто така, тоа беше можност да 
се оценат расположливите податоци во секоја институција и нивното влијание во 
составувањето на сметките и на квалитетот на пресметките.

 Подобрени деловни статистики. Преку низа активности беа осознаени главните  •
принципи за подготовка на квалитетни структурни статистики, а за корисниците на 
податоци во Република Македонија се обезбедени повеќе податоци за движењата 
во економијата во согласност со европските регулативи.

Подобрени социјални статистики. Беа подобрени следниве социјални статистики:  •
образование, култура, статистика на криминал, истражување и развој, но се воведоа 
и нови статистики како, на пример, истражувањето за слободни работни места.
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Македонско-шведското партнерство за статистика, 2009-20113. , заврши во 
февруари 2012 година. Оваа соработка опфати техничка помош во развојот на 
земјоделските структурни статистики, Статистички регистар на земјоделски стопанства, 
цени на земјоделските производи и економски сметки во земјоделството, статистики за 
приватни шуми, статистики на животната средина, обуки поврзани со користењето на PC 
Axis, обука за регистрирање на статистички варијабли и набавка на ИТ опрема.

Во рамките на4.  Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 
2009 завршени се предвидените активности за сите седум пилот-проекти (статистика на 
надворешната трговија, хармонизиран индекс на трошоците на животот, статистика на 
цените за куповната моќ, статистики за националните сметки, Анкета за работната сила, 
агромонетарни статистики и енергетски статистики) и доставени се финалните извештаи за 
секој од пилот-проектите до Евростат. Со одобрение на Евростат, продолжено е траењето 
на Програмата за еден месец, односно до 31. 12. 2012 година, поради проблеми со 
финансирањето на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2011.

Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 20115.  требаше 
официјално да започне на 01. 09. 2012 година, но поради проблеми со финансирањето, 
програмата сè уште не е започната. Државниот завод за статистика прави приоритизација 
на активностите кои би се финансирале преку оваа Програма, меѓутоа, единствено може 
да се финансираат учествата на претставници на ДЗС на состаноци на работните групи 
на Евростат и на други состаноци организирани од страна на Евростат. Реализацијата на 
активностите на пилот-проектите не е започната.

 6.  Планирани проекти. Државниот завод за статистика се јавува како потенцијален корисник 
и во Националната програма ИПА 2012/2013 и тоа во рамките на секторското 
фише за Развој на приватниот сектор. Нацрт-верзијата на ова фише е доставена до 
Делегацијата на Европската унија во Република Македонија за одобрување.

1.9.1. Во програмата Секторски статистики беа планирани следните активности:

Намалување на товарот на извештајните единици1. 
Обезбедување на регионални податоци2. 
Подготвување на извештаи за квалитет за статистичките истражувања3. 
Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со 4. 
европските стандарди
Зголемено користење на административни извори на податоци5. 

Реализирани активности:

Во однос на намалувањето на товарот на извештајните единици, во текот на 2012 година •	
Државниот завод за статистика ги започна активностите во рамките на твининг-проектот 
со Германскиот завод за статистика во кој е предвидено воспоставување на електронско 
прибирање на податоци преку развивање на електронски прашалници кои значително 
ќе го олеснат начинот на известување од страна на извештајните единици.
Објавена е публикацијата „Регионите во Република Македонија, 2012“ која ги содржи •	
најновите економски и социодемографски податоци за регионите во државата.
За првпат, трансмисијата на извештајот за квалитет од Анкетата за работната сила е •	
извршена преку националниот метадата едитор- NRME.
Подготвена е Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година. •	
За потребите на подготовката на Програмата, ревидиран е каталогот на статистички 
истражувања и развиена е апликација за подготовка на програмата.
Подобрувањето на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со •	
стандардите на ЕУ, во текот на 2012 година се реализираше преку следниве резултати:
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Подготвена е методологија за индексите на трошоците во градежништвото за o 
нови објекти за индивидуално домување.

Воведено е редовно компјутерски потпомогнато телефонско интервју во Анкетата o 
за работната сила, при што континуирано се подобрува и поедноставува 
телефонското интервју.

Во анализата на податоците од Анкетата за работната сила, во соработка со o 
Светска банка, обезбеден е и се воведува софтверот STATA. 

Лајкен индикаторите за сиромаштијата, социјалната исклученост, пензиите и o 
материјалното лишување, се објавени во ноември 2012 година.

Објавени се податоците од Анкетата за структурата на заработувачката која за o 
првпат се спроведе во текот на 2011 година.

Продолжени се активностите за подготовка на секторските сметки. o 

Продолжени се активностите за пресметка на потрошувачката на фиксниот o 
капитал. 

Воведена е редовна тримесечна Анкета за слободни работни места.o 

Во рамките на Анкетата за работната сила се реализираше дополнителна o 
Анкета за преминот на младите од училиште кон работа.

Во насока на зголемено користење на административните извори на податоци, потпишан •	
е Меморандум за соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија и 
во процес на подготовка е договорот за соработка со Управата за јавни приходи.

1.9.2. Во програмата Надградба на статистичката инфраструктура беа планирани 
следните резултати:

Развој на Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства 1. 
Развој на Статистичкиот деловен регистар2. 
Развој на Статистичкиот регистар на населението 3. 
Развој на Статистичкиот територијален регистар4. 
Утврдена политика за ревизија на статистичките податоци, класификации и 5. 
номенклатури
Стандардизација и интеграција на статистичките процеси6. 
Одржливост на капацитетите на Заводот7. 
Нов Закон за државната статистика8. 
Усвојување на политика за информациска безбедност9. 

Реализирани активности:

Заводот континуирано работи на подобрување на квалитетот и содржината на •	
статистичките регистри кои ги води. Развивањето на Статистичкиот деловен регистар 
се врши со континуирана работа на воведување на статистичката единица групи на 
претпријатија во согласност со Регулативата 177/2008 (формирана е база со групи на 
претпријатија и дефинирани се групите на претпријатија за 2010, започната е анализа на 
податоците на правните единици од групите на претпријатија за 2010, со цел утврдување 
на начинот на кој би се вршело ажурирањето на групите). Подготвен е извештај за 
квалитет за Статистичкиот деловен регистар кој е добра основа за подобрување на 
квалитетот. Развивање на Статистичкиот деловен регистар во однос на обезбедувањето 
на податоци за демографијата на претпријатијата според Националната класификација 
на дејностите - НКД Рев.2 (новосоздадени, згаснати и преживеани претпријатија).

Подготвена е Номенклатурата на земјоделски производи, производи на шумарството, •	
ловот и риболовот и услуги поврзани со нив.

Подготвена е Номенклатура на градежни објекти и градежни работи.•	
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Заводот ја донесе Политиката за ревизија на статистичките податоци. •	
Заводот континуирано работи на стандардизација и интеграција на статистичките •	
процеси. Во овој домен се направени следните подобрувања:

Извршено е усогласување на постоечките ИТ системи со новите каталози на OO

статистички истражувања и активности во согласност со усвоениот статистички 
бизнис процес модел на Државниот завод за статистика.

Започната е примената на методите за контрола на статистичко разоткривање OO

со користење на софтверите од Аргус фамилијата.

Овозможен е пристап до микроподатоци за научно-истражувачки цели.OO

Зголемен е обемот на трансмисија на статистички податоци до Евростат во однос OO

на претходната година, со користење на алатките и форматите пропишани од 
Евростат. 

За да се обезбеди одржливост на капацитетите на Заводот, постојано се вложува во •	
јакнењето на човечкиот и техничкиот капацитет на институцијата и тоа:

И во 2012 година Државниот завод за статистика продолжи да посветува особено OO

внимание на екстерната и на интерната обука на вработените, во насока на 
развој на клучните вештини кај вработените. Во врска со екстерната обука, во 
периодот од јануари до октомври 2012, 55 лица учествуваа на 42 состанока на 
работните групи на Евростат и 201 лице учествуваше на 55 надворешни обуки. 
Во текот на 2012 година одобрени се 2 стажирања од страна на Евростат од 
кои едното е реализирано, а второто е во тек. Од големо значење е дека за 
2013 година е зголемен бројот на лицата (вкупно 4) кои ќе бидат опфатени во 
програмата за стажирање од страна на Евростат. Во периодот јануари - септември 
2012 година, во рамките на институцијата беа реализирани 3 специјализирани 
обуки на кои присуствува 67 вработени и 31 интерна обука на кои присуствуваа 
вкупно 519 вработени.

Спроведена е анализа на третото самооценување со примена на алатката CAF.OO

Подготвени се нови измени и дополнувања на Законот за државната статистика •	
со цел натамошно усогласување на принципите на кои се заснова државната 
статистика во Република Македонија со принципите на статистиката на Европската 
унија. Исто така, цел на донесувањето на овој Закон е натамошно допрецизирање 
на дефинициите и категориите кои се употребуваат во Законот, како и создавање на 
законски претпоставки за зголемување на опфатот и квалитетот на статистичките 
податоци кои се прибираат од извештајните единици. Воедно, со допрецизирање на 
улогата на Заводот како координатор на статистичкиот систем на земјата се зајакнува 
довербата на јавноста во однос на квалитетот на податоците кои ги произведува не 
само Заводот, туку и останатите овластени носители.

1.9.3. Во програмата Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, 
континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на 
довербата во статистиката, беа планирани следните активности:

Натамошно развивање на веб-страницата на Заводот 1. 
Редизајн на статистичките публикации2. 
Дефинирани форми за редовна комуникација со корисниците3. 
Развој на Регистар на корисници4. 

Реализирани активности:

По воспоставувањето и ставањето во функција на новата веб-страница на Заводот •	
во текот на 2011 година, нејзиното унапредување се реализира континуирано. Во таа 
насока беа преземени следниве активности:
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Збогатување на базата со нови податоци и вклучување на временска серија на •	
податоци по области.
За задоволување на барањата на корисниците постојано се зголемува бројот •	
на податоци организирани во excel табели.
Пребарување на имиња и презимиња во Република Македонија на интерактивен •	
начин.
Редовно објавување на информации за статистички продукти и активности на •	
Заводот на Твитер.
Во 2012 година, мониторирањето на посетеноста на веб-страницата започна да •	
се врши со Google Analytics и, според последните податоци, бројот на посетени 
страници е 900000 (состојба 12.11.2012). Во 2012 година бројот на посети на 
базата на податоци на веб изнесува 40000.

Континуирано се прави редизајн на публикациите во насока на усогласување со •	
европските стандарди за дизајн.
Заводот навремено ги објавува изданијата со статистички податоци во согласност со •	
Календарот на навременост и во новите публикации посветува особено внимание на 
вклучувањето на нови индикатори и податоци за споредливост со земјите од Европската 
унија. Во текот на 2012 година се објавени следните публикациски материјали: 

Објавени се 232 изданија во едицијата „Соопштенија“ (за периодот јануари-OO

октомври 2012 година)

Објавени се 21 издание во едицијата „Статистички прегледи“ (за периодот OO

јануари-октомври 2012 година)

Објавени се 7 други публикации:OO

Статистички годишникO-

Месечен статистички извештај (македонски и англиски изданија)O-

Краткорочни статистички податоци за стопанските движењаO-

Македонија во бројки (македонски и англиски изданија)O-

Одржлив развојO-

Регионите во Република МакедонијаO-

Жените и мажите во Република МакедонијаO-

Во однос на постигнувањето на резултатот Дефинирани форми за редовна комуникација со •	
корисниците, реализирана е Анкетата за задоволството на корисниците на податоци. 

Во текот на 2012 година, Заводот беше домаќин на студентите од Меѓународниот •	
балкански универзитет, како и на средношколци од Битола и од Гевгелија. Во текот на 
посетите, студентите и средношколците беа запознаени со основните цели и задачи на 
државната статистика. 

Заводот е кориснички ориентирана институција и за да ја подобри комуникацијата со •	
корисниците, редовно го ажурира Регистарот на корисници.
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1.9.4. Во програмата Зајакнување на координацијата на националниот статистички 
систем, беа планирани следните активности:

Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на административни 1. 
извори на податоци
Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во 2. 
Националниот статистички систем

Реализирани активности:

Понатамошно јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на •	
административните извори на податоци, и тоа:

Остварување на работни средби со давателите и корисниците на податоци во  ○
процесот на подготовка на Програмата за статистички истражувања за периодот 
2013-2017 година;

Остварување на работни средби со носителите на административните извори на  ○
податоци за дефинирање на потребните стандарди за користење на административните 
податоци за статистички цели; 

Јакнење на соработката преку активно учество на работилниците кои беа одржани  ○
во Заводот за различни статистички области (земјоделски статистики, статистики на 
пазарот на трудот и др.).

Понатамошно зајакнување на соработката со останатите овластени носители за •	
реализација на обврските во Националниот статистички систем, и тоа:

Во текот на февруари 2012 г. се одржа семинар под наслов „Семинар за новите  ○
европски и меѓународни стандарди за националните сметки - ESA 2010 и SNA 2008“. 
Целта на Семинарот беше да помогне во процесот на хармонизација на Системот 
на национални сметки, особено при усвојувањето на методологиите SNA 2008 и 
ESA 2010. Покрај претставниците на Државниот завод за статистика, на Семинарот 
учествуваа и претставници на Народната банка на Република Македонија, 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Економскиот 
факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“.

Исто така, организиран е и Семинар за финансиските институции и осигурителните  ○
компании со претставници на Заводот, Народната банка на Република Македонија, 
Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањата и 
претставници на осигурителните компании. 

Во текот на 2012 година, вработените во Заводот активно учествуваа во •	
меѓуинституционалните работни групи во процесот на следење и ажурирање на 
Националната програма за усвојување на законодавството на Европската унија 
(НПАА). 

Во Заводот се одржа презентација за алатката на Евростат – Национален едитор за •	
референтни метаподатоци кој ќе се користи за продукција и трансмисија на реферeнтните 
метаподатоци. На презентацијата присуствуваа претставници на институциите кои 
испраќаат податочни сетови преку е-DAMIS алатката на Евростат, како и членови на 
Работната група за статистика во рамките на НПАА. 

Државниот завод за статистика навреме ја достави и ја потврди оценката на Република •	
Македонија во Статистичкиот систем за управување на информации (СМИС+) во кој 
Државниот завод за статистика информира за целиот национален статистички систем.

Државниот завод за статистика активно учествува и дава поддршка во реализацијата на •	
проекти на другите институции. 
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1.10. ПРОГРАМИ 

За остварување на планираните приоритети и цели на Стратегискиот план 2013- 2015 година, 
се дефинираат следните програми: Секторски статистики, Надградба на статистичката 
инфраструктура, Подобрување на соработката со корисниците и Зајакнување на координацијата 
на националниот статистички систем. Реализацијата на сите програми бара ангажман на 
соодветни човечки и финансиски ресурси, а динамиката на нивната реализација е дефинирана 
во Планот за спроведување на Програмата, што е составен дел на овој документ. 

1.10.1. Секторски статистики

Реализацијата на оваа програма претставува исполнување на основната функција на 
институцијата и се однесува на реализацијата на Програмата за статистички истражувања. 

Потпрограми:
Намалување на товарот на извештајните единици, зголемено користење на •	
административни извори.
Обезбедување на регионални податоци.•	
Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања.•	
Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со •	
стандардите на ЕУ.
Активности за одобрени грантови за спроведување на Повеќекорисничката програма •	
ИПА 2011. 
Имплементација и поддржување на активностите од Националната програма ИПА •	
2009. 

Показатели за успешност: 

Зголемен број на истражувања за кои податоците се прибираат преку административни •	
извори.
Зголемен број на истражувања за кои податоците се преземаат директно во електронска •	
форма.  
Редизајнирани прашалници и воведување на електронски прашалници.         •	
Подготвени регионални податоци (обезбедена серија на податоци).•	
Број на подготвени извештаи за квалитет на истражувањата.•	
Усвоени регулативи и објавени статистички податоци од спроведени нови статистички •	
истражувања и од направени дополнителни пресметки и анализи.
Поголем обем на податоци доставен до Евростат со користење на алaтките и форматите •	
пропишани од страна на Евростат.
Хармонизирање на официјалните статистики со стандардите на Европската унија.•	

1.10.2. Надградба на статистичката инфраструктура

За да се обезбеди исполнување на основната функција на институцијата, неопходно е постојано 
да се вложува во јакнењето на институционалниот капацитет. Во овој период се планира оваа 
цел да се оствари со јакнење на човечкиот и техничкиот капацитет на институцијата. 

Потпрограми: 
Понатамошно развивање и подобрување на квалитетот на Статистичкиот регистар на •	
земјоделски стопанства.
Понатамошно развивање и подобрување на квалитетот на Статистичкиот деловен •	
регистар.
Понатамошно развивање на Статистичкиот регистар на населението.•	



21С Т Р А Т Е Г И С К И  П Л А Н ,  2013-2015

Понатамошно развивање и подобрување на квалитетот на Статистичкиот територијален •	
регистар.
Примена на политиката за ревизија на статистичките податоци.•	
Ревизија на класификациите.•	

Одржливост на развојот на капацитетите на •	 Државниот завод за статистика.
Примена на методите за заштита од статистичко разоткривање.•	
Стандардизација и интеграција на статистичките процеси.•	
Имплементација на Стратегијата за развој на метаинформациски систем.•	
Подобрување на ИТ инфраструктурата во функција на зголемена информатичка •	
безбедност.
Подготвена Политика за квалитет.•	

Сертификација на •	 Државниот завод за статистика за усогласеност со стандардот за 
квалитет ISO-9001.

Показатели за успешност: 

Имплементирање на воспоставените процедури за ажурирање на Статистичкиот регистар •	
на земјоделски стопанства од административни извори и од статистички истражувања.

Воведена нова статистичка единица - групи на претпријатија - и обезбедување на •	
податоци за демографијата на претпријатијата од Статистичкиот деловен регистар во 
согласност со Анекс IX од регулативата, воведување на идентификациски број за секоја 
статистичка единица посебно.

Подобрување на Статистичкиот регистар на населението во согласност со измените и •	
квалитативниот развој на Административниот регистар на населението врз основа на 
утврдената програма на Владата на Република Македонија.

Воспоставени процедури за ажурирање на Статистичкиот територијален регистар од •	
Административниот регистар на просторни единици (за кој е одговорна Агенцијата за 
катастар на недвижности) и другите административни извори.

Број на направени ревизии на статистичките податоци.•	

Број на ревидирани класификации.•	

Спроведена Анкета за задоволството на вработените и Самооценување по CAF. •	

Извршена анализа врз основа на евиденцијата на направените трошоци за 2013 и •	
2014 година. Дефинирани објективните индикатори за мерење на ефикасноста на 
ангажираните ресурси за одделни истражувања.

Имплементација на методите за заштита од статистичко разоткривање. •	
Публикувани процедурите за пристап до микроподатоци и листа на истражувања за кои 
се дозволува пристап.

Имплементација на Статистичкиот бизнис процес модел и опишани статистички •	
варијабли од статистичките истражувања.

Објавување на референтни метаподатоци.•	

Ставање во функција на системот за автоматско бекапирање и архивирање. Усвоени •	
упатства, процедури и темплејти за подобрување на информатичката безбедност.

Усвоена Политика за квалитет, усвоени упатства, процедури и темплејти за остварување •	
на политиката за квалитет.

Добиен сертификат за квалитет ISO-9001.•	
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1.10.3. Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано 
мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во 
статистиката 

Крајна цел на продукцијата на статистички податоци е да се обезбеди задоволување на потребите 
на корисниците за официјални статистички податоци и со тоа да се помогне демократскиот 
процес на државата. 

Потпрограми:
Натамошно развивање на веб-страницата на Заводот.•	

Процес на понатамошно редизајнирање на статистичките публикации.•	

Воспоставување на форми за редовна комуникација со корисниците.•	

Показатели за успешност:
Зголемен фонд на статистички податоци достапни на веб-страницата•	

Редизајнирани публикации.•	

Зголемен број на корисници на производите и услугите на Државниот завод за •	
статистика.

1.10.4. Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем
 
Законска обврска на Државниот завод за статистика е координација на националниот статистички 
систем во државата. Во периодот опфатен со Стратегискиот план, институцијата ќе вложи 
повеќе ресурси во јакнењето на оваа своја улога и во обезбедувањето на конзистентност на 
македонскиот статистички систем. 

Потпрограми: 
Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на збирки на •	
податоци. 

Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во •	
националниот статистички систем. 

Показатели за успешност: 
Број на реализирани работни средби и склучени договори за соработка со носителите •	
на збирки на податоци.

Број на реализирани обуки и активности од одредени области од заеднички интерес.•	


