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Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Статистичко истражување за земјоделските претпријатија и
земјоделските задруги
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Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура
1          Контакт

1.1        Организација/ институција за контакт

Државен завод за статистика

1.2        Организациска единица за контакт

Одделение за земјоделство, шумарство, лов и риболов и регистар на земјоделски стопанства

1.3        Лице за контакт

Урим Абази

1.4        Звање на лицето за контакт

Помлад соработник

1.5        Поштенска адреса

ул. „Даме Груев“ бр. 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

1.6        Електронска адреса

urim.abazi@stat.gov.mk

1.7        Телефонски број

00389 2 3295 845

1.8        Факс

00389 2 3111 336

2          Ажурирање метаподатоци

2.1        Последна потврда на метаподатоците

23.09.2022

2.2        Последна објава на метаподатоците

23.09.2022

2.3        Последно ажурирање на метаподатоците

Државен завод за статистика
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23.09.2022

3          Статистичка презентација

3.1        Опис на податоците

Работници на неопределено време во производството и администрацијата, работници
според образованието, сезонски и привремени работници, земјоделски машини и опрема
(трактори, тракторски приклучни машини, комбајни, камиони и комби возила).

3.2        Систем на класификации

Националната класификација на дејностите - НКД Рев. 2.

https://www.stat.gov.mk/Nacionalni_Klasifikacii2.aspx?rbr=1

3.3        Опфат на сектор/и

Деловни субјекти кои во согласност со НКД рев.2 според претежната дејност се распоредени
во секторот А/А Земјоделство, шумарство и рибарство и одредени деловни субјекти кои во
согласност со НКД рев, 2 според претежната дејност не се распределени во секторот А/А
меѓутоа вршат активности во овој сектор.

3.4        Статистички концепти и дефиниции

Државен завод за статистика

https://www.stat.gov.mk/Nacionalni_Klasifikacii2.aspx?rbr=1
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Земјоделски машини и опрема:

1.Погонски машини (Едноосовински мотокултиватори и моторези, двоосовински трактори ,
камбајни и трактори.

2. Приклучни машини и опрема

Потрошувачка на енергенти и видови енергенти:

1.Јаглен =камен јаглен (коксен јаглен, антрацит), кафеав јаглен, лигнит, тресет, кокс, биркети
од сите видови јаглен

2.Моторен бензин =безоловен моторен бензин, оловен моторен бензин(обичен 86 и супер
98)

3.Дизел гориво за транспорт = Д1, д2

4.Масло за ложење =нафта, екстра лесно, тешко масло

5.Мазива =сите видови мазива

6.Дрво =дрвен јаглен(ќумур), огревно дрво, брикети од дрво, дрвени отпадоци, друг
растителен отпад

7.Топлиснка енергија =топлина од други производители (топлани, котлари)

 

3.5        Статистичка единица

Деловни субјекти

3.6        Статистичка популација

Деловни субјекти кои во согласност со НКД рев.2 според претежната дејност се распоредени
во секторот А/А Земјоделство, шумарство и рибарство

3.7        Референтна област

Република Северна Македонија

3.8        Временска покриеност

Од 1983 година и наваму.

3.9        Базен период

Не е релевантно

4          Единица на мерење

Тони, килограми, литри, МЈ и KWh  

5          Референтен период

Државен завод за статистика



Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Година

6          Институционален мандат

6.1        Законски акти и други договори

Национални: Закон за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18, 220/18, 31/20)) и Програма за
статистички истражувања 2018-2022 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/18). 
( https://www.stat.gov.mk/ZaNas_en.aspx?id=8 )

6.2        Споделување на податоци

Не е релевантно

7          Доверливост
Закон за државна статистика („Службен весник на Република Македонија” бр. 54/1997, 21/2007,
51/2011, 104/2013 , 42/2014, 192/2015, 27/16, 83/18, 220/18, 31/20)
(h�ps://www.stat.gov.mk/ZakonZaSta�s�ka.aspx)

 Програма за статистички истражувања, 2018-2022 („Службен весник на РМ“ бр.22/18.) 
(h�ps://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=8)

 

        

7.1        Доверливост - политика

1. Заштитата на индивидуалните податоци е регулирана со Законот за државна статистика
( https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx ).
2. Основните принципи и активности преземени за да се обезбеди тајност на податоците се
опишани во Политиката за статистичка доверливост
( https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf ) ".

7.2        Доверливост - третирање на податоците

Во согласност со член 38 од Законот за државна статистика (
https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx ) и Политиката за доверливост (
https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf),индивидуалните  податоци не се
објавуваат.

8          Политика за објавување

8.1        Календар на објавување

Не е релевантно

8.2        Пристап до Календарот на објавување

Не е релевантно

8.3        Кориснички пристап
Државен завод за статистика

https://www.stat.gov.mk/ZaNas_en.aspx?id=8
https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx
https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf
https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx
https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf),%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5


Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Сите корисници имаат истовремено (или еднаков) пристап до статистичките податоци: ова
значи дека датумите за објавување на статистичките податоци се претходно јавно објавени и
никој корисник нема пристап до официјалните статистички податоци пред нивното
објавување. Статистичките податоци прво се објавуваат во едицијата „Соопштенија “ на ВЕБ
страницата на Државниот завод за статистика во 12.00 часот.

9          Фреквенција на дисеминација

Годишна

10         Достапност и јасност

10.1       Соопштенија

Не е релевантно

10.2       Публикации

Статистички годишник:  https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=34&rbr=816

10.3       Онлајн база на податоци

Не е релевантно

10.4       Пристап до микроподатоци

Користењето на микроподатоци за надворешни корисници е можно само за истражувачки
цели и се врши во согласност со Законот за државна статистика ( член 41, член 42 и член 43).
Пристапот до анонимизирани микроподатоци е дефиниран со интерна процедура на
Државниот завод за статистика „Пристап до анонимизирани микроподатоци за научно-
истражувачки цели“. ( https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=22).

10.5       Друго

По барање на корисниците, податоците се подготвуваат и во форма согласно нивните
потреби.

10.6       Документација за методологијата

Не е релевантно

10.7       Документација за квалитетот

Не е релевантно

11         Управување со квалитет

11.1       Обезбедување на квалитетот

Државен завод за статистика

https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=34&rbr=816
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Квалитетот на процесите и продуктите, во Државниот завод за статистика се обезбедува со
почитување на Европскиот Кодекс за работа на европската статистика
(https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=2) и Рамката за оценка на квалитетот во рамките на
Европскиот статистички систем ( ESS Quality Assusrance Framework--
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V2.0-final.pdf). Критериумите
за квалитет се утврдени и во Законот за државна статистика во член 4б и член 4в
(https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx).

11.2       Оценка на квалитетот

Државниот завод за статистика ги реализира статистичките активности во согласност со
Статистичкиот бизнис процес модел, кој се базира на меѓународниот модел - Генерички
статистички бизнос процес модел (Generic Statistical Business Process Model-GSBPM) .
Примената на овој модел, како и примената на меѓународните стандарди во статистичката
продукција обезбедуваат високо ниво на точност и споредливост на податоците.

12         Релевантност

12.1       Потреби на корисниците

Основни групи на корисници се :

-Министерство за земјоделство  и други државни организации

-различни земјоделски асоцијации

12.2       Задоволство на корисниците

Почнувајќи од 2009 година, Државниот завод за статистика на секои три години спроведува
Анкета за задоволство на корисниците.

12.3       Комплетност

Не се пресметува

13         Точност и веродостојност

13.1       Севкупна точност

Методологијата на истражувањето и начинот на прибирање на податоците обезбедуваат
солиден опфат и точност на податоците.

13.2       Примерочни грешки

Не е релевантно

13.3       Непримерочни грешки

Не се пресметува

14         Навременост и точност

Државен завод за статистика
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14.1       Навременост

Т+180 денови

14.2       Точност

Не е релевантно

15         Кохерентност и споредливост

15.1       Географска споредливост

Постои географска споредливост на дисеминираните податоци на национално и регионално
ниво

15.2       Временска споредливост

Од 1983 година

15.3       Меѓудоменска кохерентност

15.4       Внатрешна кохерентност

Обезбедена е внатрешна кохерентност на податоците

16         Трошок и оптовареност

Не се пресметува

17         Ревизија на податоците

17.1       Политика за ревизија на податоците

Ревизијата на податоците се прави во согласност со Политиката за ревизија на ДЗС:
https://www.stat.gov.mk/RevizijaNaPodatocite.aspx.

17.2       Практика за ревизија на податоците

Не се прави ревизија на податоците.

18         Статистичка обработка

18.1       Извори на податоци

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (група 01.1, 01.2, 01.3,
01.4) според НКД Рев.2  

Број на извештајни единици: 232

Начин на прибирање на податоците: Самопополнување.

18.2       Фреквенција на прибирање податоци

Годишно

Државен завод за статистика
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18.3       Прибирање на податоците

Прибирањето на податоци се врши преку испраќање прашалници до извештајните единици
по пошта.

18.4       Проверка на податоците

Проверка се врши во текот на целиот процес, од прибирање, внес и објавување на
податоците.

18.5       Компилирање податоци

Не е е релевантно

18.6       Прилагодување

Не се врши израмнување на податоците.

19         Коментар

A.1        Анекси

Државен завод за статистика


