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Në pajtim me Ligjin për Statistikat e Shtetit ( “Gazeta Zyrtare” nr. 54/1997, 
21/2007, 51/2011, 104/2013, 42/2014, 192/2015, 27/16, 83/18 dhe 
220/18) dhe programi pesëvjecar i hulumtimeve statistikore (“Gazeta 
Zyrtare” Nr.22/18 dhe 224/18), Entit Shtetëror të Statistikës të Republikës së 
Maqedonisë Veriore, në përgatitje për regjistrimin e ardhshëm të popullsisë, 
amvisërive dhe banesave, duhet të kryhet në prill 2020, në qershor 2019 do 
të kryejë një regjistrim testues. Regjistrimi testues është gjithashtu pjesë e 
aktiviteteve të planifikuara në kuadër të projektit të BE-së - IPA MB 2015.

Regjistrimi i popullsisë, amvisërive dhe banesave është operacioni 
statistikor më i madh, më i gjerë dhe më i shtrenjtë i statistikave zyrtare 
sipas njësive (individëve, amvisërive dhe banesave) që mbulohen, temat 
për të cilat mblidhen të dhënat në nivelin më të ulët territorial, sipas numrit 
të pjesëmarrësve në zbatimin e tij, fondet e nevojshme për realizimin e saj.
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Me Regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave sigurojnë të dhëna 
për:

• numrin e popullsisë dhe shpërndarja territoriale, si dhe struktura e 
saj sipas karakteristikave demografike, gjeografike, ekonomike dhe 
sociale;

• numri i amvisërive dhe shpërndarja territoriale e tyre, si dhe të dhënat 
mbi strukturën e amvisërive sipas madhësisë, llojit dhe përbërjes 
familjare

• numri i vendbanimeve sipas llojit dhe shpërndarjes territoriale të 
tyre, ndërsa për banesat të dhënat për madhësinë e tyre, paisja me 
instalimet dhe hapësirat.

Përmes të dhënave të grumbulluara të regjistrimit, sigurohet një fond i 
madh statistikash relevante të popullsisë nga njësitë më të vogla territoriale, 
të nevojshme për analizimin e situatës dhe planifikimin e ardhshëm 
makroekonomik të zhvillimit të vendit, duke siguruar krahasueshmërinë 
ndërkombëtare të të dhënave - një trashëgimi që ne duhet të sigurojmë 
për gjeneratat e tashme dhe të ardhshme. Prandaj, në kuptimin e saj të 
përgjithshëm, regjistrimi rangohet si një aktivitet me interes të lartë shtetëror.

Të dhënat personale të njësive individuale të regjistrimit që do të mblidhen 
dhe përpunohen në aktivitetet e regjistrimit janë të dhëna të besueshme 
dhe do të përdoren posaqërisht për qëllime statistikore në përputhje me 
Ligjin për statistikat shtetërore.
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Çdo regjistrim i ardhshëm i popullsisë është më kompleks sa i përket 
përmbajtjes së tij sesa ai i mëparshëm. Regjistrimi 2020 ndryshon nga ato 
të mëparshme në atë se:

- Enti Shtetëror i Statistikës ka një rol parësor si një institucion që 
organizon dhe zbaton regjistrimin;

- Zbatohet një metodë e kombinuar e regjistrimit;
- Përdoren laptopë në vend të formave të letrës.

Metoda e zbatimit të regjistrimit:
Në regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave 2020, do të 
shfrytëzohet një metodë e kombinuar që nënkupton kombinimin e dy 
burimeve të të dhënave: nga burimet e të dhënave administrative (krijimi 
i një baze të dhënash paraprake prej 6 (gjashtë) mbledhjeve administrative 
të të dhënave që më parë janë përcaktuar për të përmbajtur informacionin 
mbi shenjat e përfshira në regjistrim) dhe të dhënat nga regjistrimi në terren.

Aktivitetet që lidhen me regjistrimin mund të ndahen në katër faza 
themelore:

- përgatitja (organizimi dhe planifikimi),
- zbatimi, përpunimi dhe
- publikimi i të dhënave.
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Qëllimi i realizimit të Regjistrimit testues është posaqërisht për nevoja 
statistikore dhe nga ajo nuk do të dalin të dhëna, por vetëm informacione 
për gatishmërinë teknike-operative të të gjitha instrumenteve të duhura 
për realizimin e suksesshëm më të madh statistikor në vitin 2020.

Qellimet indirekte te Regjistrimit testues:
•	 Të testohet vendimi i aplikacionit për kompjutor dore (laptop)  e 

parashikuar për mbulimin e njësive të regjistrimit në përputhje me 
metodologjinë e regjistrimit;

•	 Të testohet transferi i të dhënave nga laptopët në bazën e të dhënave 
në ESHS në formë të duhur për përpunimin e mëtutjeshëm të të 
dhënave

•	 Të testohet sa pjesmarës në regjistrimin në teren e kanë zotruar 
punën me aplikacionin dhe të fitohet informacion kthyes nga ato për 
përmisimin e zgjidhjes aplikative

•	 Sa kohë është e novojshme për regjistrimin
•	 Si do ta pranoj popullata këtë mënyrë të regjistrimit

Në fazën përgatitore është i detyrueshëm të zbatohet Regjistrimi 
testues i të cilit qëllimi kryesor  është të testojë zgjidhjet e përgatitura 
metodologjike, organizative dhe IT vendime për zbatimin e qasjes së re 
metodologjike të kombinuar.
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Popullsia në rethet e regjistrimit të përzgjedhura, si dhe vetqeverisja lokale, 
inkurajohen ti pranojnë me besim regjistruesit-të punësuar në ESHS, dhe 
me përgjigjet e tyre të sakta dhe të  shteruara të ndihmojnë në testimin e 
instrumenteve për regjistrim.
Konfirmojmë  se çdo pjesëmarrës në listën e drejtpërdrejtë në terren ka një 
Autorizim, të lëshuar nga Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikës poashtu ai 
është i detyruar ta tregojë atë para fillimit të regjistrimit.

Rethet e Regjistrimit testues 2019

Rajoni urban / 
rural Komuna Vendbanimi Rrethi i regjistrimit 

2004

Shkupit urban Kisela  Vodë Shkup Kisella Vodë 117, 180
	 	 Zelenikovë Zelenikovë 010
	 	 	 Oreshani 014
Pollogut urban Gostivar Gostivar 092, 107
	 	 	 Vrutok 025
	 	 	 Forinë 231
Jugperendimor urban Kërcovë Kërcovë 013, 060
	 	 Strugë Podgorci 104
	 	 	 Radozhda 109
Pellagonise urban Prilep Prilep 281, 215
	 	 Dolneni Crnilishte 065
	 	 	 Lazhani 044
Vardarit urban Sveti Nikolë Sveti Nikolë 073, 108
	 	 	 Erxhelija 026
	 	 	 Gorobinci 015
Juglindje urban Radovish Radovish 057, 074
	 	 Valandovë Pirave 038
	 	 	 Josifove 033
Verilindor urban Kumanovë Kumanovë 115, 202
	 	 Kratovë Shlegovë 052, 053
	 	 	 Turaleve 049, 050
Lindor urban Shtip Shtip 108, 080
	 	 	 Tri Ceshmi 039
	 	 	 Cardaklija 047
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