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институции (1.1.1.3) и неколку специфични теми
како индикаторите за попис (1.1.2.3), добивање
податоци и користење на табели (1.1.2.5)
сезонски корекции и усогласувања во
сметководствените квартални сметки (1.2.1).
Мисијата (1.3.1.2) опфаќаше област за
практична работа на трансфер на податоци од
националните сметки во новата NACE Rev.2.

Преглед на вториот квартал од 2013
Драги читатели,
Она што го одбележа вториот квартал од 2013
година е големиот број на спроведени
краткорочни мисии. Со 17 мисии се
реализираше повеќе од една петтина од сите
планирани мисии во почетните месеци на 2013.
Колегите од статистичките заводи на Чешка,
Словачка, Франција, Данска, Бугарија и
Германија,
заедно
со
македонските
статистичари, работеа на реализација на
проектните цели.
Активности спроведени во вториот квартал
од 2013
Број на
% од сите вклучени
во таа
експерти
компоод
нента
земјите на
ЕУ

Компонента

Eкспертски мисии

1

8

26,7

10

2

3

13,0

5

3

3

18,8

7

4

3

25,0

4

Вкупно

17

21,0

25*

* Еден од експертите учествуваше во две компоненти.

Активностите во компонента 1 продолжија со
уште осум мисии. Главните теми се однесуваа
на секторската статистика (1.1.1.8, 1.1.1.9),
продолжувањето на работата на финансиските

Во
работниот
план
беше
воведена
дополнителна посебна активност за изработка
на задача, планирано да се реализира од страна
на приватна консултантска компанија. Со
надминувањето на одредени почетни проблеми
во врска со наоѓањето на соодветни кандидати
во тендерска процедура, беше идентификувана
компанија, која располага со капацитет за
реализација на бараната задача - стручно
толкување
и
појаснување
на
бизниссметководствените поими на применлив и
практичен начин, и нивно обработување и
интергирање во системот на национални сметки
во Македонија. Во јуни 2013 година се одржаа
две средби за подготовка на договорот
(фотографијата погоре). На овие средби се
дискутираше за пристапот на остварување на
целта и беше договорено планираниот
трансфер на знаење да се реализира преку
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консултации со ДЗС, организирани од страна на
компанијата, како и тоа дека компанијата е
одговорна за подготовка и обезбедување на
документација за темите на консултациите.

Во компонента 2, консултациите за органско
земјоделство (2.3.1.2), мерење на социјалната
ексклузија (2.5.4.2) и статистиките за реалната
цена во надворешната трговија и реалната цена
за индексите на увоз / извоз (2.2.2), продолжија
во согласност со планот. Во мисијата 2.2.1 беше
подготвена и нацрт-анкетна методологија и
предлог-насоки за статистиката за реалната
цена во надворешната трговија и реалната цена
за индексите на увоз / извоз во надворешната
трговија – што може да се смета за
исполнување на бенчмаркот 2.B.1. Потоа, во
мисијата 2.2.2 беа завршени анкетната
методологија и насоките.

Краткор очни експертски мисии во
проектот- тековна состојба
планирани до л ет о
2014
спроведени во
вториот кварт ал од
2013
спроведени во
првиот квартал од
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0

10

20

30

40

50

Уште еден бенчмарк беше планиран да се
постигне до крајот на третиот квартал од
Проектот, односно до мај 2013 година. Темата
на тој бенчмарк е истражувачка документација
за органско земјоделство. Оваа цел беше
реализирана во рамките на мисијата 2.3.1.1,
спроведена во јануари 2013 година .

Период
(крај на
… кварталот)

Компонента

2

2.2.

3

2.3

3

3.1

3

4.1

Содржина

Статус

Статистика за
реалната цена во
надворешната
трговија и реалната
цена за индексите на
увоз / извоз –
истражувачка
документација
Органско
земјоделство –
истражувачка
документација
Унапредени
стандардите за
пренос на податоците
во Eurostat
Комплетирана
документацијата на
потребите на ДЗС за
архивирање,
поддршка и
зазддравување од
штети и
комплетирана
детална техничка
спецификација за
тендер

Креирањето на сеопфатен систем за квалитетен
преглед на статистичките податоци е главната
содржина на компонентата 3. Повеќето од
почетните активности во компонента 3 беа
реализирани уште во првиот квартал од 2013
година: Управување со квалитетот (3.1.1.1),
програма за трансфер на податоци во Евростат
(3.1.2.1) и креирање на тематски мапи во ГИС
системот (3.2.1). Само една активност беше
планирана во поткомпонентата 3.1.2, а
спроведувањето на активностите во другите
поткомпоненти продолжи со мисиите 3.1.1.2 и
3.2.2.
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Почетокот на активностите во последната
поткомпонента, посветена на политиките и
алатките на ESS за унапредување на
доверливото
управување
(3.1.3.1),
се
реализираше во јуни 2013 година.
Првиот бенчмарк во компонента 3 беше
подобрување на стандардите за трансфер на
податоците во Евростат. На дебрифингсостанокот за единствената планирана мисија
за оваа тема, бенчмаркот се сметаше за
постигнат.
Активностите во компонента 4 продолжија со
изработка на стратегија за управување со
податоци,архивирање и централизиран систем
за поддршка (4.1.2) и електронско собирање на
податоци (4.2.2 и 4.2.3). Првиот бенчмарк во
оваа компонента беше планиран да се постигне
до мај 2013 година и имаше за цел создавање
на централизиран систем на ДЗС за
архивирање, поддршка и заздравување од
штети, како и подготовка на соодветна
тендерска процедура по деталната техничка
спецификација. Како резултат на првите две
спроведени мисии на таа тема, техничката
спецификација е завршена и веќе е доставена
до Секторот за централно финансирање и
склучување договори (ЦФЦД), така што и овој
бенчмарк е целосно исполнет.

Третиот состанок на Управниот комитет се
одржа на 28-ми мај. По прелиминарната
презентација на моменталната состојба на
Проектот и првичниот преглед на резултатите
на
оценувањето,
лидерите
на
секоја
компонента поединечно ги презентираа
реализираните
достигнувања.
Потоа
се
дискутираше за напредокот на Проектот и други
поврзани теми. Членовите на Управниот
комитет го разгледаа
и усвоија Нацрт-

извештајот за реализираните активности и
резултатите остварени во третиот квартал.
Кварталниот извештај беше коментиран од
страна на членовите на Управниот одбор и
усвоен во неговата финална верзија.

Спроведување на Проектот во бројки
Спроведувањето на проектните активности
започна на 17. септември. До крајот на 2012
година, се реализираа 11 краткорочни експертски
мисии. По новогодишните празници, првата
активност од Проектот во 2013 година беше на 14
јануари. Уште 10 активности беа реализирани во
првиот квартал. Активностите во вториот квартал
започнаа во втората недела од април со три
краткорочни активности.. Уште една активност
следуваше во текот на наредната недела. Во мај и
јуни, се реализираа уште 5, односно беа
реализирани 8 мисии.
2013
година,
месеци

по

Реализирани активности

Април

4

Мај

5

Јуни

8

Крајот на вториот квартал ни дава можност да
направиме преглед на тековната состојба во
реализацијата на Проектот:
Индикатор
Реализирани мисии
- % од вкупно

Вкупно на крајот на
вториот квартал од 2013
39
48.2 (39 од 81)

Вклучени експерти од
земјата-членка

78

Учесници од земјатакорисник

246
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Бројот на вклучени лица од земјата-корисник и
земјата-членка го означува бројот на вклучени
учесници, а не физички лица. Некои странски
експерти и многумина од домашните учесници
беа вклучени во повеќе од една активност.

наредниот квартал ќе продолжи со намален
број на активности. Досега се потврдени 7
активности, четири од нив во компонента 1национални сметки. Темите на овие активности
се унапредување на индикаторите на фиксен

Реализираните активности влијаеја на сите
компоненти од Проектот.
Активности
реализирани
до крајот на
вториот
квартал

% приказ од
вкупните
активности во
одредена
компонента

капитал и комунално-станбени услуги (1.1.2.1. и
1.1.2.2). Темата на студиската посета во Прага е
во насока на формирање на бруто-фиксен
капитал (1.1.2.7). Што се однесува до темата
која го опфаќа управувањето со квалитетот,
работата ќе продолжи со активноста 3.1.1.3.

Компонента 1

17

56.7 (од 30)

Компонента 2

10

43.5 (oд 23)

Компонента 3

6

37.5 (oд 16)

мапи и развивање на систем на економски

Компонента 4

6

50.0 (oд 12)

индикатори. На последниот ден од третиот

Останатите две активности во септември се
посветени на креирање на интернет-тематски

квартал од 2013 се отпочна со развој на

Следни активности во третиот квартал на
2013*
Поради

сезоната

на

летни

одмори,

реализацијата на целите на Проектот во

концепти за анкети, со цел добивање база на
податоци за собирање и пресметување на
индикатори за одржливо стопанисување со
шумите.

Актовностброј

Содржина

Датум

1.1.2.1

Понатамошно унапредување на индикаторите за фиксен капитал

08. – 12. 07.2013

1.1.2.7

Формирање на бруто-фиксен капитал

17. – 19.07 2013

1.1.2.2

Понатамошно унапредување на индикаторите за комунално-станбени
услуги

26. – 30.08.2013

3.1.1.3

Насоки за процедурите за собирање на податоци и дизајн на прашалникот

10. – 13.09.2013

3.2.5

Помош во развојот на апликации за изработка на тематски мапи

10. – 13.09.2013

1.4.1

Развивање на систем на Euro/ главни европски економски индикатори (PEEI) I

16. – 20.09.2013

2.3.2.1

Дефинирање на релевантни индикатори за одржливо стопанисување со
шумите

30.09. – 04.10.2013

Процена и идентификација на индикаторите
* Моментална состојба: 26 јули 2013
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Ни преостанува да им посакаме на нашите читатели пријатен одмор!

Листа на контакти
Проектен тим
Земја-членка
Име

Земја-корисник

Функција

Име

Функција

г. Ринго Раупах

Проект-лидер на земјатачленка
ringo.raupach@destatis.de
тел: + 49 228 99 643 8932

г-ѓа Благица
Новковска, д-р

Проект-лидер
на
земјатакорисник
blagica.novkovska@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 665

г.Леонхард Фикс

Проект-менаџер на земјатачленка
leonhard.fix@destatis.de
тел: + 49 228 99 643 8936

г-ѓа Татјана
Велкова
Јованчевска

Партнер
на
постојаниот
твининг-советник
tatjana.velkova@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 787

г-ѓа Шарлот Јул
Хансен

Јуниор проект-лидер
земјата-членка
CJH@dst.de
тeл: + 45 39 17 39 37

на

Компонент-лидери
Земја-корисник
Име

Функција

г. Бернд Рихтер

Постојан твининг-советник
bernd.richter@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 668

г-ѓа Верка Панова

Компонент
1
лидер
verka.panova@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 681

г-ѓа Бадева
Рајна

Канцеларија на постојаниот
твининг-советник
rajna.badeva@stat.gov.mk
тел: : + 389 2 3295 768

г-ѓа Мирјана
Бошњак

Компонент 2 лидер
mirjana.bosnjak@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 655
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г-ѓа Виолета
Крстева

Компонент 2 лидер ,
поткомпонента 2.5
violeta.krsteva@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 617

г-ѓа Хелена
Папазоска

Компонент 3 лидер,
поткомпонента 3.1
helena.papazoska@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 630

г. Горан
Киранџиски

Компонент 3 лидер,
поткомпонента 3.2
goran.kirandziski@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 684

г-ѓа Татјана
Митевска

Партнер
на
постојаниот
твининг-советник (заменик)
Одделение за меѓународна
соработка
и
европска
интеграција при ДЗС
tatjana.mitevska@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 670

г-ѓа Македонка
ТрајковаЦингаровска

Мониторинг функција
makedonka.trajkova@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 674

г-ѓа Билјана
Карајовановиќ

Мониторинг функција (заменик)
biljana.ristevska@stat.gov.mk
тел: + 389 2 3295 703
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