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Оваа публикација е изработена со финансиска поддршка од Европската унија. За нејзината содржина одговорни се 

исклучиво БИМ Консалтинг и не мора да значи дека ги одразува гледиштата на Европската унија. 
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PROJECT SUMMARY 

 

 
 

Овој Билтен како дел од Планот за комуникација и видливост на проектот ИПДС има за цел 
да обезбеди информации за напредокот на Проектот, како и други релевантни информации 
за засегнатите страни во проектот и за општата јавност. Ова е второ издание, што го опфаќа 
периодот септември 2019 година - март 2020 година. 

 

 

Основни податоци за проектот: 
Институција-корисник:  Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија 

Договорен орган: Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија 

Конзорциум за спроведување:   БИМ Консалтинг (Бугарија), Националниот статистички 
институт (Бугарија) 

Вредност на договорот (€):  1 648 500 

Датум на почеток:   18.02.2019 

Датум на завршеток:   17.02.2022 

Севкупно времетраење:   36 месеци / 3 години 

Веб страница на проектот:  http://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=15  

 
Општа цел на Проектот 
Општата цел на проектот е да се подобри квалитетот и достапноста на статистички 
податоци и да се унапреди нивното користење во изработката и координацијата на јавните 
политики. 
 
Специфични цели на проектот  
Специфичната цел на овој проект е дополнително да се поддржи Државниот завод за 
статистика на Република Северна Македонија во усогласувањето со законодавството на ЕУ 
и да се надгради неговата статистичка и ИКТ инфраструктура за да се зголеми ефикасноста 
во изработката на статистички податоци, како и да се подобри квалитетот на податоците со 
цел подобро да се одговори на новите предизвици што се јавуваат со измените во 
законодавството на ЕУ. 
 
Компоненти на проектот 
 
Компонента 1: Дополнително усогласување со стандардите на ЕУ на полето на макро-
економската статистика со што ќе се подобри постојната методологија согласно 
препораките на ЕСА 2010 за квалитетот на податоците на националните сметки, 
методологијата на ЕСА 2010 и податоците доставени до Еуростат согласно програмата за 
пренос во која се дефинирани сметките и табелите коишто ги доставуваат сите земји-
членки на ЕУ согласно утврдените рокови. 

ВОВЕД 

http://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=15
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Компонента 2: Дополнително усогласување со стандардите на ЕУ на полето на 
деловната статистика за цел да го подобри квалитетот на СДР и да се подобри 
туристичката сателитска сметка. Таа се состои од две поткомпоненти: 2А (Статистички 
деловен регистар) и 2Б (Туристички сателитски сметки) 
 
Компонента 3: Дополнително усогласување со стандардите на ЕУ на полето на 
социјалната статистика со цел да се обезбеди гаранција за квалитетот во сите фази од 
Пописот во согласност со Препораките на КЕС за Пописот на населението и домаќинствата 
во 2020 и Регулативата на ЕУ, како и за да се зголеми довербата во резултатите на пописот. 
 

Компонента 4: Дополнително да се подобри ИКТ инфраструктурата чија цел е да се 
репроектира статистичкиот ИКТ систем во согласност со стандардите на ЕУ и 
меѓународните стандарди и на тој начин да се зголеми ефикасноста и безбедноста на 
системот, забрзувајќи ја и намалувајќи ги трошоците за изработката на податоци, 
подобрување на нивната точност и безвременост и обработка на анкетите. Оваа 
компонента ќе биде поделена на 3 поткомпоненти (А Ревидирање и подготовка на 
функционална спецификација за репроектирање на ИТ системот за изработка на 
статистички податоци, развој на ИТ системот и евалуација на резултатите што треба да се 
испорачаат; Б Развивање на ИТ систем за Статистичкиот деловен регистар; В Подготовка на 
техничка спецификација за договор за набавка заради замена на компјутерската мрежа, 
центарот за податоци и опремата за Центарот за обнова во случај на несреќи) 
 

Очекувани резултати (Резултати што треба да се испорачаат со проектот): 
 

Компонента 1: Национални сметки 
Табелите за бруто домашниот производ (БДП) и Процедурите за прекумерен дефицит 
(ППД) се подготвени и пренесени на ЕУРОСТАТ согласно правилата на Европскиот систем за 
национални и регионални сметки (ЕСА 2010) 
Компонента 2А: Статистички деловен регистар 
Нов Статистички деловен регистар е проектиран и подоцна тестиран после 
операционализацијата во рамките на компонентата 4Б. 
Компонента 2Б: Туристички сателитски сметки 
Процес на собирање на Туристички сателитски сметки воспоставен во Државниот завод за 
статистика.  
Компонента 3: Социјална статистика 
Кратки извештаи од набљудувањето на подготовката, спроведувањето и обработката на 
Пописот на населението во Република Северна Македонија. 
Пренесување на пописните податоци на Еуростат со алатката Census Hub 
Компонента 4А: Репроектирање на ИТ систем за изработка на статистички податоци 
Репроектирање на ИТ системот за изработка на статистички податоци развиен како 
софтвер. 
Компонента 4Б: ИТ систем за Статистички деловен регистар 
Изработка на нов Статистички деловен регистар како софтвер 
Компонента 4В: Технички спецификации за хардверот 
Се прави Анализа на потребите и се изработуваат технички спецификации за набавка на 
хардвер согласно друг Договор на ЕУ 
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Два главни настани го одбележаа вториот преоден период на проектот: почеток на работата 
под компонентата 2Б Туристички сателитски сметки и успешната тендерска постапка за ИТ - 
набавка, како резултат на тендерската документација изработена под компонентата 4В. 

 

Компонентата 2Б Туристички сателитски сметки започна да се спроведува кон крајот на 
октомври 2019 година и бележи одличен напредок заради добрата соработка постигната со 
Корисникот. Беа изготвени Пилот статистичките табели на туристички статистички сметки и 
нацрт Прирачникот за процедури за Туристичките сателитски сметки во согласност со 
планираните проектни испораки. 

 
Постапката на набавка на ИТ опрема (предмет на друг договор) е успешно завршена кон 
крајот на 2019 година и испораката на потребната опрема започна во почетокот на 2020 
година. Така, Компонентата 4В во врска со техничката спецификација е  успешно завршена. 

 

Постигнат е и стабилен напредок во рамките на другите компоненти, каде продолжија 
активностите од првиот период - имено на компонентата 1 Национални сметка, 
компонентата 2А Статистички деловен регистар  и компонентата 4А репроектирање на ИТ 
системот за изработка на статистичките податоци. 

 

Како резултат на политичките настани во земјата, Компонентата 3 Социјална статистика, чија 
цел е да даде поддршка за претстојниот Попис, е одложена до 2021 година, со цел да се 
совпадне со новиот планиран датум за Пописот. 

 

На крајот на периодот и особено во март 2020 година, појавата на епидемијата со КОВИД-19 
влијаеше на спроведувањето на проектот, бидејќи границите беа затворени, јавните собири 
и патувањата забранети итн. Се изработи план за работа во далечина за наредните месеци 
во тесна консултација со Корисникот кој беше одобрен од договорниот орган на проектот. 

 
Табела за преглед на актуелниот статус на компонентите на проектот ИПДС 

Компонента / Под-компонента Статус 

Компонента 1 Национални сметки Во тек 

Компонента 2А Статистички деловен регистар Во тек 

Компонента 2Б Туристички сателитски сметки Во тек 

Компонента 3 Социјална статистика Не е 
отпочнат 

Компонента 4А Репроектирање на ИТ систем Во тек 

Компонента 4Б ИТ систем за СДР Отпочнат 

Компонента 4С Технички спецификации Завршен 

ВТОР ПРЕОДЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОДОТ СЕПТЕМВРИ 2019 г. - МАРТ 2020  г. 
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Студиската посета во рамките на компонентата 2А „Статистички деловен регистар“ (СБР) 
беше организирана во Бугарскиот национален институт за статистика во Софија од 09 до 12 
март 2020 година за група од 6 лица од Државниот завод за статистика на Северна 
Македонија. Од проектниот тим учествуваа лидерот на тимот / Клучен експерт 2 и виш 
дополнителен експерт СДР. 

 

Главната тема на студиската посета беше презентација на бугарското искуство во областа на 
СДР, начинот на развивање на СДР во Бугарија, како и информациските системи, користени 
за вчитување и ажурирање на СДР. 

 

Предвидените теми на Агендата беа координирани со учесниците и беа подготвени во 
форма на презентации и практични примери. За да се постигне попрецизно и подетално 
презентирање на информациските системи, беше обезбеден директен пристап до нив во 
реално време. 

 

 

Студиската посета започна со основни информации за бугарскиот СДР, преку кои беше 
презентиран историјатот на СДР - годината на изработка, изворите, организацијата, како и 
целите на структурата и специфичните карактеристики на СДР. 

 

После воведот за функциите на СДР беше даден и детален опис. Беа дадени примери со 
вистински податоци како илустрација на различните функции. 

 

Детално беа презентирани билатералните активности за размена на податоци за 
мултинационални групи на претпријатија помеѓу СДР и регистарот на Еврогрупа. Фокусот 
беше ставен на идентификација на можни незаконски дејствија на странски правни лица што 
ги менуваат структурите и податоците на групите на претпријатија. 

 

Во текот на последниот дел од студиската посета, на крајот на состанокот, се разговараше за 
некои проблеми поврзани со развојот на логичкиот дизајн на СДР во Северна Македониј

Студиска посета на Националниот институт за статистика во Бугарија во март 2020 година 
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Група Име  Функција Контакт  

Делегација на 
Европската 
унија во 
Република 
Северна 
Македонија 
 
Договорен 
орган 
 
Св. Кирил и 
Методиј, бр. 52 
б, 1000, Скопје 

  Тел: +389 2 32 48 500 
Факс: (+389) 2 3248 501 

Е: delegation-north-
macedonia@eeas.europa.eu  
 

 

Државен завод 
за статистика 
на Република 
Северна 
Македонија 
 
Корисник 
 
Даме Груев 4, 
Скопје 

Г-дин 
Апостол 
Симовски 

Лидер на проектот 
од ДЗС 

Тел: +389 2 3295 666 
Е: apostol.simovski@stat.gov.mk  

Г-а Снежана 
Георгиевска 

Лидер на 
Компонентата 1  

Тел: 075-402-325 

Е: snezana.georgievska@stat.gov.mk  

Г-а Мирјана 
Бошњак 

Лидер на 
Компонентата 2  

Тел: 075-402-326 
Е: mirjana.bosnjak@stat.gov.mk  

Г-а Дијана 
Крстевска 

Лидер на 
Компонентата 3  

Тел: 070-364-125 
Е: dijana.krstevska@stat.gov.mk  

Г-а Хелена 
Папазоска 

Лидер на 
Компонентата 4  

Тел: 075-402-333 
E: helena.papazoska@stat.gov.mk 

Г-а Татјана 
Митевска 

Координатор на 
проектот од ДЗС 

Тел: 075-402-328 

Е: tatjana.mitevska@stat.gov.mk  

Проектен тим 
 
БИМ 
Консалтинг и 
НСИ Бугарија 
 
Проектна 
канцеларија: 
Државен завод 
за статистика 
на Република 
Северна 
Македонија, 
кат 1, соба 34,  

Г-дин Иван 
Давидов 

Директор на 
проектот 

Е: i.davidov@bim-bg.com 

Г-дин 
Димитар 
Бојков 

Раководител на 
проектот 

Тел: + 359 889 419 401 
Е: d.boykov@bim-bg.com  

Г-а Елка 
Атанасова 

Клучен експерт 1 Е: e.atanasova@bim-bg.com  

Г-дин 
Анастас 
Тројански 

Лидер на тимот / 
клучен експерт 2 

Тел: + 359 885 704 274 
Е: a.troyanski@bim-bg.com  

Г-дин Георги  
Станев 

Клучен експерт 3 Тел: + 359 88 260 0024 
Е: g.stanev@bim-bg.com  

Г-а Елена 
Славкоска 

Асистент во 
локалната 
канцеларија 

Тел: +389 75 44 13 12 
Е: e.slavakoska@bim-bg.com   

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ ЗА ПРОЕКТОТ 
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