
 
 

Резиме на проектот „Техничка помош на Државниот завод за статистика“ 

Основни факти: 
Наслов на проектот: „Техничка помош на Државниот завод за статистика“ 
Инструмент за финансирање: ИПА 2007 
Почеток: 1 февруари 2010
Крај: 31 март 2012 
Буџет: 1.8 милиони евра 
Број на спроведени мисии: 255 
Реализирани студиски посети: 4 
Обуки и семинари: 12 
Број на лица од ДЗС ‐ учесници: 115 

Основни цели на Проектот: 

• Зајакнување на капацитетот на ДЗС и на неговите партнери 
• Континуитет со претходните проекти финансирани од ЕУ 
• Фокус на областите кои се приоритети на Европската комисија 
• Зајакнување на производството и дисеминацијата на статистички податоци во согласност со Acquis  

Проектот беше составен од 4 компоненти:  
Компонента 1: Развивање на системот за квалитет за сите процеси во производството на статистиките 
Компонента 2: Натамошно хармонизирање на националните сметки и другите економски статистики  
Компонента 3: Подобрени деловни статистики 
Компонента 4: Подобрени социјални статистики  

Постигнати резултати: 

• Развиена е Стратегија за метаподатоци 
• Пристап до микроподатоци за истражувачи 
• Оценка на квалитетот на Статистичкиот 

деловен регистар (СДР) 
• Зголемена свест за квалитетот на процесите 
• Препораки и инструменти за презентација на 

статистиките 
• Подобрување на знаењето и праксата од 

областа на статистичките методологии 
• ИТ обуки 
• Сметки по сектори  
• Процедура при преголем дефицит ‐ (ЕДП) 
• Табели на понуда и на употреба 
• Основни средства 
• БДП тримесечно 
• ESA  2010 (Европски систем на сметки) и SNA 

2008 (Систем на национални сметки) 
• Преглед на постоечкиот систем на податоци 

за компилација на СДС – анекси I‐ IV 
• Поголемо знаење за осигурителните услуги и 

кредитните институции 
• Квалитет на публикувањето на СДС 
• Извештаи за квалитет 

• Индекс на трошоците во градежништвото за 
нови станбени згради 

• Ново истражување со примерок за  трговијата 
на мало и на големо 

• Индекс на цените на производителите на 
индустриски производи за надворешниот 
пазар 

• Дефлатор за трговијата на мало и на големо 
• Подобрување на споредливоста на 

податоците во статистиката за транспорт 
• Обуки за Статистичкиот деловен регистар  
• Транзиција од NACE Rev.1 кон NACE Rev.2  
• Статистика за животниот стандард (ЕУ‐Анкета 

за приходи и услови за живеење АПУЖ, 
Лајкен индикатори) 

• Статистика за социјалните услуги (Анкета за 
континуирана професионална обука ‐ АКПО, 
образование, криминал, култура) 

• Статистика за пазарот на трудот (Анкета за 
структурата на заработувачката – АСЗ, 
социјални краткорочни статистички 
индикатори)  



 
 
Рекоа за Проектот: 

Улрих  Ајхлер, лидер на Проектот: 

Ова беше одличен проект кој се одвиваше без какви и да е потешкотии благодарение на високомотивираниот 
кадар на Државниот завод за статистика, нивната обученост и нивната постојана ориентираност кон нови 
достигнувања. Тоа беше  наш заеднички проект и сите работевме како еден тим. Одушевен сум од Македонија и 
од луѓето со кои соработував во текот на мојот престој во Скопје. Видов многу од убавините на Македонија и 
заради тоа морам повторно да се вратам во оваа прекрасна земја! 
  

Благица Новковска, директор на Државниот завод за статистика: 

Проектот „Техничка помош на ДЗС“  беше исклучително амбициозен проект, како според бројот на опфатените 
теми, така и според бројот на експертските мисии.  

Постигнатото во овој Проект е резултат на големата посветеност на вработените, нивниот оптимизам и 
ентузијазам, а пред сè, подготвеноста за прифаќање на промени.  

На почетокот од Проектот, по првите мисии и почетните активности, си го поставивме прашањето: „Ќе можеме 
ли да ги исполниме сите планирани активности?“ Но, за кусо време стана јасно дека ние мора да го реализираме 
планираното. Како и секогаш, нашa најголема поддршка во постигнувањето на целите беше нашиот оптимизам, 
ентузијазам и вербата во сопствениот потенцијал. 

Со овој Проект постигнавме видливи и мерливи резултати кои ја потврдуваат нашата посветеност на континуиран 
и одржлив развој на статистичкиот систем на Република Македонија. 

Свесни сме дека новите стандарди и истражувања кои ги воведовме бараат одржливост, а новостекнатите 
знаења мора да се во процес на континуирано унапредување. Оттаму, Државниот завод за статистика, но и 
другите учесници во статистичкиот систем во целина, со придобивките од овој Проект се поподготвени за 
обезбедување на понатамошен развој на официјалната статистика. 


