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16. Структурни деловни статистики
16. Structural business statistics

Методолошки објаснувања

Извори и методи на прибирање на податоци

Структурните деловни статистики (СДС) ја прикажуваат структурата на дејностите кои се вршат 
во една економија преку следење на активноста на деловните субјекти во конкретната дејност. 
Со пресметките на СДС се обезбедуваат индикатори за прометот, додадената вредност, бруто-деловниот 
вишок и сл., врз основа на книговодствената евиденција на деловните субјекти. Со тоа се овозможува 
следење на работењето и структурните промени на деловните субјекти што претставува основа за 
пазарни анализи и донесување на деловни одлуки, а воедно претставува и основа за оцена на основните 
макроекономски показатели.

За пресметка на основните податоци  за деловните субјекти се користат расположливите 
административни и статистички извори. 

Основен извор на податоците  претставуваат годишните финансиски извештаи кои деловните 
субјекти ги доставуваат до Централниот регистар и Управата за јавни приходи. Податоците произлегуваат 
директно од сметководствената евиденција на претпријатијата. 

Дополнително се користат  и податоци  од  статистички истражувања кои ги спроведува Државниот 
завод за статистика.

Опфат 

Во пресметките се опфатени активните деловни субјекти од нефинансискиот сектор чијашто главна 
дејност според  Националната класификација на дејностите - НКД Рев.2 припаѓа во секторите:  Б (Рударство 
и вадење на камен), В (Преработувачка индустрија), Г(Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација), Д (Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности 
за санација на околината), Ѓ (Градежништво), Е (Трговија на големо и мало; поправка на моторни возила 
и мотоцикли),  Ж (Транспорт и складирање), З (Објекти за сместување и сервисни дејности со храна), Ѕ 
(Информации и комуникации), Ј (Дејности во врска со недвижен имот), К (Стручни, научни и технички 
дејности), Л ( Административни и помошни услужни дејности), О 95 ( Поправка на компјутери и предмети 
за лична употреба и за домаќинства).

Дефиниции 

Бројот на претпријатија се дефинира како  вкупен број на регистрирани правни или физички лица 
кои биле активни барем во еден дел од референтниот период. 

Бројот на вработени се дефинира како број на лица кои склучиле договор за работа и добиваат 
плата или друг вид надоместок   од работодавачот.

Прометот  се дефинира како  вкупна   фактурирана вредност на производи, стоки и услуги продадени 
на трети лица , која не го содржи данокот на додадена вредност. Финансиските, вонредните  и останатите 
приходи не се вклучени во прометот.

Додадена вредност по фактор трошок  на  производството претставува бруто-приход од работењето  
на деловните субјекти по коригирањето со субвенциите и индиректните даноци. Во пресметката на 
додадената вредност се вклучува вредноста на производството и субвенциите, намалена за даноците 
на производи и производство и  вредноста на меѓуфазната потрошувачка која ги опфаќа трошоците за 
материјали, производни и непроизводни услуги и дел од останатите лични расходи. Приходите и расходите 
класифицирани како финансиски се исклучени од додадената вредност.

Трошоци за вработените ги опфаќаат сите плаќања во готово или во натура кои работодавецот 
ги плаќа на постојано или повремено вработените лица за извршената работа во референтниот период. 
Исто така, се опфаќаат даноци и придонеси за социјално осигурување на вработените кои одат на товар 
на работодавачот како и останати надоместоци на вработените како што се за храна, превоз, отпремнини, 
награди, помош на вработените и сл.

Бруто-деловен вишок  претставува  разлика помеѓу додадената вредност пресметана  по фактори  
на трошок на производството  и средствата  за вработените.
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Notes on methodology

Sources and methods of data collection

Structural business statistics (SBS) describe the structure of economic activities, by observing the units 
engaged in certain activities.Structural business statistics calculations provide indicators such as turnover, value 
added, gross operating surplus, etc. that enable the monitoring of the operations and the structural changes of 
the business entities, which constitutes the basis for market analysis and business decision-making, as well as for 
the assessment of basic macroeconomic indicators.

For the production of structural business statistics, both the available administrative and statistical data 
sources are used. The main data sources are the annual financial reports that business entities are obliged to submit 
to the Central Register and the Public Revenue Office. Data are provided directly from the enterprise accounting 
records. In addition, data from other statistical surveys carried out by the State Statistical Office are also used. 

Scope

SBS calculations cover active business entities in the non-financial sector whose main activity according 
to the National Classification of Activities - NKD Rev.2 belongs to the following sectors: (B) Mining and quarry-
ing; (C) Manufacturing; (D) Electricity, gas, steam and air conditioning supply; (E) Water supply; sewerage waste 
management and remediation activities; (F) Construction; (G) Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 
and motorcycles; (H) Transport, and storage; (I) Accommodation and food service activities; (J) Information and 
communication; (L) Real estate activities; (M) Professional, scientific and technical activities; (N) Administrative 
and support service activities; (S 95) Repair of computers and personal and household goods. 

Definitions            

Number of enterprises is the number of registered legal or natural persons which were active during at 
least a part of the reference period. 

The number of employees is defined as number of persons who work for an employer and who have a 
contract of employment and receive compensation in the form of wages and salaries.

Turnover comprises the total accrued incomes from market sales of goods or services to third parties, with 
the exception of deductible VAT. Incomes classified as financial, other and extraordinary ones are excluded. 

Value added at factor costs is the gross income from operating activities after adjusting for subsidies and 
indirect taxes. The calculation of value added includes the production value and subsidies on products and produc-
tion, less taxes on production, taxes on products and the value of intermediate consumption that includes cost of 
materials, cost of industrial services, cost of non-industrial services and part of other personnel costs. 

Personnel costs include all payments in cash or in kind, paid by an employer to regular and temporary 
employees in return for the work done by the latter during the reference period. They also include taxes and 
employees' social security contributions paid by the employer, as well as other personnel costs such as payments 
in consideration of dismissal, gratuities, cost of living and family allowances, transport, etc. 

Gross operating surplus is the surplus generated by operating activities of the enterprise after labor fac-
tor input has been remunerated. It can be calculated from the value added at factor cost less personnel costs.  
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16. Структурни деловни статистики
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Т-16.1: Основни структурни деловни показатели, по сектори на дејност

T-16.1: Basic structural business indicators, by activity sector

Сектори на дејност 

Број на претприја-
тија 1)       

Number of 
enterprises1)

Број на вработени   
Number of 
employees 

Промет  
Turnover 

Sectors of activity 

2012 2013 2012 2013

во милиони 
денари/   

in million denars

2012 2013

 Вкупно  54 392  54 305  335 771  339 346  947 410  972 639 Total

Б Рударство и вадење на камен   146   161  4 206  4 218  12 244  12 682 B Mining and quarrying

В Преработувачка индустрија  7 209  7 135  101 543  104 104  252 420  229 461 C Manufacturing

Г Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и 
климатизација

  77   102  7 746  8 183  70 496  68 065 D Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply 

Д Снабдување со вода; 
отстранување на отпадни 
води, управување со отпад 
и дејности за санација на 
околината

  264   268  9 017  9 348  9 629  9 372 E Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

Ѓ Градежништво  3 909  3 982  28 235  28 636  62 184  69 653 F Construction

Е Трговија на големо и трговија 
на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли

 24 235  23 758  94 211  91 726  393 940  430 398 G Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

Ж Транспорт и складирање  5 705  5 652  27 541  28 602  58 643  60 495 H Transport and storage 

З Објекти за сместување и 
сервисни дејности со храна

 3 989  4 006  18 515  19 479  11 815  13 326 I Accommodation and food 
service activities

Ѕ Информации и комуникации  1 322  1 371  10 401  10 576  37 440  37 416 J Information and 
communication

Ј Дејности во врска со 
недвижен имот

  434   467  2 167  2 215  4 601  5 756 L Real estate activities

К Стручни, научни и технички 
дејности 

 5 514  5 807  15 890  17 303  20 801  22 504 M Professional, scientific and 
technical activities

Л Административни и помошни 
услужни дејности

 1 032  1 054  15 209  13 886  12 352  12 708 N Administrative and 
support service activities

O 
95

Поправка на компјутери и 
предмети за лична употреба 
и за домаќинствата

  556   542  1 090  1 070   844   804 S 
95

Repair of computers and 
personal and household 
goods

1) Поради малото влијание во креирањето на вкупниот  промет ( 0.2%) и вкупната додадена вредност ( 0.03%), од СДС популацијата се исклучени 
3895 деловни субјекти кои немале  вработени или не создале  промет.
1) Due to the small participation in total turnover (0.2%) and value added at factor cost (0.03%), 3895 business entities have been excluded from the analyses 
because they either had no employees or did not generate any turnover. 
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Т-16.2: Основни структурни деловни показатели, по сектори на дејност

Т-16.2: Basic structural business indicators, by activity sector

Сектори на дејност 

Додадена 
вредност по 

фактор на  трошок    

 Value added at 
factor cost

Трошоци за врабо-
тените     

          Personnel 
costs

Бруто-деловен 
вишок 

Gross operating 
surplus Sectors of activity 

во милиони денари /  in million denars

2012 2013 2012 2013 2012 2013

 Вкупно  197 989  209 070  89 669  95 112  108 319  113 958 Total

Б Рударство и вадење на 
камен

 6 546  7 115  1 742  1 812  4 804  5 304 B Mining and quarrying

В Преработувачка индустрија  51 104  51 297  25 694  26 681  25 410  24 616 C Manufacturing

Г Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и 
климатизација

 13 356  15 283  5 427  5 606  7 929  9 678 D Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply 

Д Снабдување со вода; 
отстранување на отпадни 
води, управување со отпад 
и дејности за санација на 
околината

 4 556  4 637  2 842  3 042  1 714  1 595 E Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

Ѓ Градежништво  19 853  22 514  7 691  8 151  12 162  14 363 F Construction

Е Трговија на големо и трговија 
на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли

 46 230  49 602  20 522  22 055  25 708  27 547 G Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

Ж Транспорт и складирање  16 337  17 182  8 168  8 402  8 169  8 780 H Transport and storage 

З Објекти за сместување и 
сервисни дејности со храна

 4 233  4 796  2 816  3 073  1 417  1 723 I Accommodation and 
food service activities

Ѕ Информации и комуникации  17 663  16 080  5 508  6 099  12 155  9 981 J Information and 
communication

Ј Дејности во врска со 
недвижен имот

 2 836  3 529   825   843  2 011  2 685 L Real estate activities

К Стручни, научни и технички 
дејности 

 9 894  11 700  4 480  5 258  5 415  6 442 M Professional, scientific 
and technical activities

Л Административни и 
помошни услужни дејности

 5 067  5 041  3 743  3 891  1 324  1 150 N Administrative and 
support service activities

O 
95

Поправка на компјутери и 
предмети за лична употреба 
и за домаќинствата

  314   293   212   199   103   94 S95 Repair of computers and 
personal and household 
goods
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T-16.3: Број на вработени лица  според големината на претпријатието, 2013

T-16.3: Total number of employees by enterprise size classes, 2013

Сектори на дејност 
Вкупно  

Total 

Големина на прeтпријатието според бројот на 
вработени

Sector of activity Enterprise size classes by number of employees

0 -9 10-19 20 - 49 50 - 249 250+

Б Рударство и вадење на камен   4 218    328    345    433    565   2 547 B Mining and quarrying

В Преработувачка индустрија   104 104   14 126   8 500   13 862   38 595   29 021 C Manufacturing

Г Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и 
климатизација

  8 183    134    74  -    688   7 287 D Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply 

Д Снабдување со вода; 
отстранување на отпадни 
води, управување со отпад 
и дејности за санација на 
околината

  9 348    523    324    657   3 156   4 688 E Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

Ѓ Градежништво   28 636   8 311   3 886   4 956   7 197   4 286 F Construction

Е Трговија на големо и трговија 
на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли

  91 726   50 940   10 505   10 618   10 250   9 413 G Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles

Ж Транспорт и складирање   28 602   11 879   3 202   3 519   3 868   6 134 H Transport and storage 

З Објекти за сместување и 
сервисни дејности со храна

  19 479   10 386   3 865   3 197   1 747    284 I Accommodation and food 
service activities

Ѕ Информации и комуникации   10 576   2 392   1 167   1 146   2 042   3 829 J Information and 
communication

Ј Дејности во врска со 
недвижен имот

  2 215    660    218    494    550    293 L Real estate activities

К Стручни, научни и технички 
дејности 

  17 303   12 673   2 301   1 227    781    321 M Professional, scientific and 
technical activities

Л Административни и помошни 
услужни дејности

  13 886   2 185    761   1 351   3 174   6 415 N Administrative and support 
service activities

O 
95

Поправка на компјутери и 
предмети за лична употреба и 
за домаќинствата

  1 070    978    61    31  -  - S 95 Repair of computers and 
personal and household 
goods
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T-16.4: Промет на претпријатијата според бројот на вработени лица, 2013 

T-16.4: Turnover by size classes of number of employees, 2013

во милиони денари in million denars

Сектори на дејност 
Вкупно  

Total 

Претпријатија   според бројот  на вработени 

Sector of activity Enterprise size classes by number of employees

0 -9 10-19 20 - 49
50 - 
249

250+

Б Рударство и вадење на камен   12 682  1 037   754   699   688  9 505 B Mining and quarrying

В Преработувачка индустрија   229 461  19 643  14 746  24 093  58 490  112 489 C Manufacturing

Г Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и 
климатизација

  68 065  17 308   699  -  6 791  43 267 D Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply 

Д Снабдување со вода; 
отстранување на отпадни води, 
управување со отпад и дејности 
за санација на околината

  9 372  1 494   787  1 565  2 064  3 462 E Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

Ѓ Градежништво   69 653  18 823  7 655  11 663  19 924  11 588 F Construction

Е Трговија на големо и трговија 
на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли

  430 398  139 866  58 706  72 303  73 484  86 039 G Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

Ж Транспорт и складирање   60 495  21 806  9 262  11 974  7 887  9 566 H Transport and storage 

З Објекти за сместување и 
сервисни дејности со храна

  13 326  4 984  2 958  3 116  1 858   410 I Accommodation and food 
service activities

Ѕ Информации и комуникации   37 416  4 278  1 884  2 476  7 863  20 915 J Information and 
communication

Ј Дејности во врска со недвижен 
имот

  5 756  2 698   258   923  1 116   762 L Real estate activities

К Стручни, научни и технички 
дејности 

  22 504  13 128  4 594  2 749  1 417   615 M Professional, scientific and 
technical activities

Л Административни и помошни 
услужни дејности

  12 708  6 722  1 084  1 440  1 378  2 084 N Administrative and 
support service activities

O 
95

Поправка на компјутери и 
предмети за лична употреба и за 
домаќинствата

   804   667   102   35  -  - S 
95

Repair of computers and 
personal and household 
goods
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Т-16.5: Додадена вредност на претпријатијата по фактор на трошок, според бројот на вработени, 2013

T-16.5: Value added at factor cost, by size classes of number of employees, 2013 

во милиони денари in million denars

Сектори на дејност 
Вкупно  

Total 

Претпријатија   според бројот  на вработени 

Sector of activity 
Enterprise size classes by number of 

employees

0 -9 10-19 20 - 49
50 - 
249

250+

Б Рударство и вадење на камен  7 115   398   294   271   129  6 023 B Mining and quarrying

В Преработувачка индустрија  51 297  5 084  3 490  6 373  16 081  20 268 C Manufacturing

Г Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и 
климатизација

 15 283   896   306  -   460  13 622 D Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply 

Д Снабдување со вода; 
отстранување на отпадни води, 
управување со отпад и дејности 
за санација на околината

 4 637   313   159   328  1 276  2 561 E Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

Ѓ Градежништво  22 514  4 466  2 708  2 993  6 656  5 691 F Construction

Е Трговија на големо и трговија 
на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли

 49 602  19 200  7 518  8 524  7 844  6 517 G Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles

Ж Транспорт и складирање  17 182  5 794  2 574  3 063  2 337  3 414 H Transport and storage 

З Објекти за сместување и 
сервисни дејности со храна

 4 796  1 712   927  1 016   846   295 I Accommodation and food 
service activities

Ѕ Информации и комуникации  16 080  1 720   744   849  3 199  9 567 J Information and 
communication

Ј Дејности во врска со недвижен 
имот

 3 529  1 885   144   680   268   552 L Real estate activities

К Стручни, научни и технички 
дејности 

 11 700  7 039  2 254  1 679   504   224 M Professional, scientific and 
technical activities

Л Административни и помошни 
услужни дејности

 5 041  1 440   162   723  1 017  1 699 N Administrative and support 
service activities

O 
95

Поправка на компјутери и 
предмети за лична употреба и за 
домаќинствата

  293   245   47   1  -  - S 95 Repair of computers and 
personal and household 
goods
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Г-16.1: Основни структурни деловни показатели, по групи на сектори на дејност, 2013   
G-16.1: Basic structural business indicators, by group of activity sector, 2013 

16. Структурни деловни статистики
16. Structural business statistics



638 Статистички годишник на Република Македонија, 2015

Г-16.2: Структура на додадената вредност по фактор на трошок, по групи на сектори на дејност, 2013
G-16.2: Value added at factor cost, by group of activity sector, 2013
- дефинитивни податоци / final data -

Г-16.3: Основни структурни деловни показатели според бројот на вработени, 2013 
G-16.3: Basic structural business indicators, by size classes of number of employees, 2013
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