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Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Статистичко истражување за набавните цени на
репродукциониот материјал, средствата за работа и

услугите во земјоделството
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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 земјоделски статистики и статистики на животната средина

1.3        Лице за контакт

Билјана Ристовска

1.4        Звање на лицето за контакт

Советник.

1.5        Поштенска адреса

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

1.6        Електронска адреса

biljana.ristovska@stat.gov.mk

1.7        Телефонски број

00389 2 3295 760

1.8        Факс

00389 2 3111 336

2          Ажурирање метаподатоци

2.1        Последна потврда на метаподатоците

2.2        Последна објава на метаподатоците

Државен завод за статистика
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Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Државен завод за статистика

2.3        Последно ажурирање на метаподатоците

3          Статистичка презентација

3.1        Опис на податоците

Набавено количество,

Вредност на набавените производи и услуги

Просечна цена на производите

3.2        Систем на класификации

-Национална класификација на дејностите - НКД Рев.2;

-Номенклатура на земјоделски производи, производи на шумарството, ловот и риболовот
и услуги поврзани со нив, НЗШРУ.

-Национална номенклатура на индустриски производи, ННИП.

3.3        Опфат на сектор/и

Опфат на сектор:

-G/E-Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моторцикли,

-оддел 46-Tрговија на големо,

-оддел 47-Tрговија на мало.

3.4        Статистички концепти и дефиниции

Набавено количество за семе, добиточна храна, минерални ѓубрива, средства за заштита
на растенијата, гориво и мазиво, земјоделски машини и делови, добиток за приплод и
гоење, се смета количеството за секој производ што е купено од други.

Кај земјоделските машини се искажува само набавката на нови машини.

Вредност на набавените производи се подразбира вредноста на набавените производи
што се пресметани по набавни цени, франко магацин на купувачот, во вредноста на
производот се вклучуваат трошоците за превоз на стоката, а се одбива попустот (рабат)
доколку продавачот му го одобрува на купувачот. Во набавната цена не се вклучува
данокот на додадена вредност.

Платени услуги, се подразбираат земјоделските услуги обезбедени од надвор.
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Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Државен завод за статистика

Кога ке се внесат податоците за количествата и вредностите на производите и услугите, се
врши пресметување на просечните цени.

3.5        Статистичка единица

Извештајни единици: Деловните субјекти кои припаѓаат на секторот G/E (оддел 46; 47).

(претпријатија кои набавувале репродукционен материјал, средства за работа и услуги во
земјоделството за сопствено производство)

Единици на набљудување: Репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите
извршени во земјоделството според Номенклатура на земјоделски производи, производи
на шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив (НЗШРУ) и Национална
номенклатура на индустриски производи (ННИП).

3.6        Статистичка популација

Репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството
(според НЗШРУ и ННИП) на деловните субјекти кои припаѓаат на секторот G/E (оддел 46;
47).

3.7        Референтна област

НТЕС 1 и 2 (Република Северна Македонија).

3.8        Временска покриеност

Од 1998

3.9        Базен период

4          Единица на мерење

килограм (кг), тони (т), литри (л), парчиња (парч.), хектари (ха), денари (ден)

5          Референтен период

Тримесечје

6          Институционален мандат

6.1        Законски акти и други договори

НАЦИОНАЛНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

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 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.31/20) ( https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx )
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Државен завод за статистика

Програма за статистички истражувања, 2018-2022 („Службен весник на РМ“
бр.22/18,224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.18/20 и 300/20.)
( https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=8 )

6.2        Споделување на податоци

Не е применливо, податоците од СИ не се споделуваат (разменуваат и/или испраќаат).

7          Доверливост

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, што се преземаат за да се обезбеди доверливоста 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 се објавува.

8.2        Пристап до Календарот на објавување

Не се објавува.

8.3        Кориснички пристап

Не се објавува.

9          Фреквенција на дисеминација

Не се објавува.

10         Достапност и јасност

10.1       Соопштенија

10.2       Публикации
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Државен завод за статистика

10.3       Онлајн база на податоци

10.4       Пристап до микроподатоци

10.5       Друго

Податоците интерно се дисеминираат и користат во Национални сметки.

10.6       Документација за методологијата

10.7       Документација за квалитетот

11         Управување со квалитет

11.1       Обезбедување на квалитетот

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

Податоците интерно се користат.

12.2       Задоволство на корисниците

12.3       Комплетност
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13         Точност и веродостојност

13.1       Севкупна точност

Точноста на податоците се обезбедува преку преземање на мерки за намалување на
непримерочните грешки, како и дополнителна споредба и анализа на податоците.

13.2       Примерочни грешки

Не е применливо, статистичкото истражување се спроведува врз намерно избран
примерок и нема пресметка на примерочни грешки.

13.3       Непримерочни грешки

14         Навременост и точност

14.1       Навременост

14.2       Точност

15         Кохерентност и споредливост

15.1       Географска споредливост

15.2       Временска споредливост

15.3       Меѓудоменска кохерентност

15.4       Внатрешна кохерентност

16         Трошок и оптовареност

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

18         Статистичка обработка
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18.1       Извори на податоци

"Ова статистичко истражување е примерочно истражување. Примерокот на
репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството
се бира од деловните субјекти.  Примерокот на деловните субјекти од секторот G/E
(одделите 46, 47) кои работат со репродукциониот материјал, средствата за работа и
услугите извршени во земјоделството се бира од Статистичкиот деловен регистар од 2015.
Тримесечниот извештај за цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и
услугите извршени во земјоделството, (ЗЕ.Ц.52) ги покрива деловните субјекти од секторот
G/E (одделите 46, 47) кои ги продаваат репродукциониот материјал, средствата за работа и
вршат услуги во земјоделството."

18.2       Фреквенција на прибирање податоци

Тримесечно

18.3       Прибирање на податоците

Податоците за набавните цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и
услугите извршени во земјоделството се прибираат со статистичкиот прашалник:
„Тримесечен извештај за набавни цени на репродукциониот материјал, средствата за
работа и услугите извршени во земјоделството“ (ЗЕ.Ц.52), кој се спроведува електронски
преку системот Е-СТАТ. Податоците за тримесечниот известај се контролираат и
обработуваат во  ДЗС најдоцна 45 дена по завршување на референтниот период.

18.4       Проверка на податоците

Проверка на податоците се врши во согласност со дефинираните критериуми за контрола.
Проверка на податоците се врши пред и по нивното внесување. За евентуални
отстапувања се контактира со соодветната извештајна единица.

18.5       Компилирање податоци

18.6       Прилагодување

Не е применливо, не се врши прилагодување на временската серија и сезонско
прилагодување на податоците.

19         Коментар

Нема коментар

A.1        Анекси
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