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ВОВЕД
Во согласност со член 21 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник
на Република Македонија" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13,42/14 и 192/15), Државниот
завод за статистика (во натамошниот текст:ДЗС) подготви Годишен извештај за
работата и за реализацијата на Програмата за статистички истражувања за периодот
2013-2017 година од аспект на спроведените статистички истражувања од страна на
ДЗС во 2015 година, но и од страна на овластените носители кои според Програмата,
спроведуваат статистички истражувања. Извештајот за спроведените статистички
истражувања од страна на овластените носители се подготвува за првпат и во него се
опфатени одредени аспекти од работењето на овластените носители во делот на
реализацијата на нивната надлежност утврдена во Законот за државната статистика,
други закони и Програмата за статистички истражувања.
Извештајот за работата во најголем дел е посветен на реализираните активности на
ДЗС во 2015 година, од причина што ДЗС, според Законот за државната статистика, е
координатор на статистичкиот систем на Република Македонија, со најголема
надлежност, и во согласност со таа улога ја има најголемата одговорност за
ефикасното и квалитетно функционирање на статистичкиот систем на Република
Македонија .
Извештајот се состои од шест делови, од кои пет се однесуваат на активностите на ДЗС,
а еден дел ги опфаќа активностите на овластените носители (вкупно 6) од аспект на
реализацијата на статистичките истражувања од Програмата за кои тие се надлежни.
Во првиот дел од Извештајот е опфатена статистичката инфраструктура на ДЗС, и во
него се содржани податоци за потребните човечки и финансиски ресурси, стручното
усовршување на вработените, институционалното опкружување на ДЗС, поддршката на
статистичките аутпути и информатичката технологија. Како составен дел на
статистичката инфраструктура е опфатена целокупната обемна и сложена активност
на дисеминацијата на податоците на ДЗС во 2015 година.
Во вториот дел од Извештајот се содржани податоци за реализираните активности на
ДЗС од аспект на статистиките по сектори, односно од Секторот за деловни статистики,
Социјални статистики и Национални сметки.
Во третиот дел од Извештајот се дадени информации за активностите на ДЗС во однос
на статистичките регистри кои се во негова надлежност и донесените статистички
стандарди во 2015 година, односно усвоените номенклатури и класификации од страна
на Владата на Република Македонија во 2015 година.
Особено важна активност на ДЗС претставува следењето на европските стандарди и
меѓународната активност на ДЗС во текот на 2015 година. Меѓународната активност
ДЗС ја реализираше преку негово непосредно учество во процесот на европската
интеграција на земјата, како и во неговото учество во повеќе меѓународни проекти кои
се реализираа во рамките на странската помош која му беше обезбедена на ДЗС.
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Четвртиот дел од Извештајот ги содржи наведените активности кои се реализирани во
2015 година.

Петтиот дел од Извештајот содржи информација и податоци за предизвиците со
кои се соочуваше ДЗС во 2015 година.
Шестиот дел од Извештајот содржи краток осврт за координацијата на
статистичкиот систем на земјата и за реализацијата на Програмата за статистички
истражувања од страна на овластените носители во статистичкиот систем: Народна
банка на РМ, Министерство за финансии, Министерство за правда, Министерство за
внатрешни работи, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Агенција за
вработување, Управа за хидрометеоролошки работи и Институт за јавно здравје.

1. СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Статистичката инфраструктура претставува основен предуслов за остварување на
целите на државната статистика кои се дефинирани во Законот за државната
статистика и во други закони, а кои натаму се операционализираат во Стратегискиот
план на ДЗС, но и во другите документи кои ги носи ДЗС.

1.1 Административни капацитети
Основен закон кој ја уредува улогата, положбата и надлежноста на Државниот завод за
статистика во рамките на статистичкиот систем на Република Македонија претставува
Законот за државната статистика. Наведениот Закон ја уредува и положбата и
надлежноста на овластените носители, од аспект на статистиката. Законот беше
донесен во 1997 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/97). Во
изминатиот период Законот беше изменуван и дополнуван пет пати. Во 2015 година, во
рамките на усогласувањето со новиот Закон за прекршоци, во ноември, во Собранието
на РМ беше донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за државната
статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/15). Направените
изменувања и дополнувања на Законот беа во правец на намалување на висината на
глобите кои беа утврдени за прекршителите на одредбите на Законот за државната
статистика, посебно на одредбите кои се однесуваат на обврската за доставување на
бараните податоци од извештајните единици до ДЗС.
Вториот најзначаен документ кој го носи Владата на Република Македонија по предлог
на ДЗС претставува Програмата за статистички истражувања. Во Програмата се
наведени статистичките истражувања кои во петгодишен период ги спроведува ДЗС и
овластените носители. Во моментот, во сила е Програмата за статистички истражувања
за периодот 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.24/2014).
Во јануари 2015 година Владата на Република Македонија ја донесе Програмата за
изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања за периодот
2013-2017 година („Службен весник на РМ“ бр.13/15) која претставува трета по ред
измена на Програмата од 2014 година.
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Поаѓајќи од законската обврска утврдена во Законот за вработените во јавниот сектор
и Законот за административните службеници, директорот на ДЗС, по претходна
согласност на Министерството за информатичко општество и администрација, во
декември 2015 година ги донесе Правилникот за внатрешна организација и
Правилникот за систематизација на работните места во Државниот завод за
статистика.
Во 2015 година ДЗС го донесе Стратегискиот план 2016-2018 година во кој ги
дефинираше своите вредности, приоритети и стратегиски цели. Тој претставува
основен документ во кој се интегрирани главните активности што треба да се
спроведат во претстојниот период за да се обезбеди хармонизација на националните
статистики со законодавството на ЕУ.

1.1.1. Човечки ресурси
Организациската структура на ДЗС и надленостите се утврдени со Правилникот за
внатрешна организација на ДЗС. Според наведениот Правилник кој беше донесен од
страна на директорот на ДЗС во декември 2015 година, ДЗС е организиран во седум
сектори и 36 одделенија. Од наведениот број на одделенија, три се организирани вон
секторите, додека осум од нив се регионални одделенија за статистика кои покриваат
одредени области на територијата на Република Македонија (Штип, Велес, Струмица,
Куманово, Тетово, Охрид, Битола и Скопје).
Бројот на вработените во Државниот завод за статистика, со состојба 31 декември 2015,
изнесуваше 308 лица. Во централниот Завод се вработени 205 лица, а 103 лица во
регионалните одделенија за статистика (вкупно 8) .
Графикон 1. Број на вработени во ДЗС, по локација и по пол
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Графикон 2. Вработени во ДЗС, по локација и по образование
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1.1.2. Стручно усовршување на вработените
Стручното усовршување на вработените во ДЗС претставува основен предуслов за
создавање на стручни, компетентни и високомотивирани вработени, кои ќе бидат
подготвени да ги задоволат потребите не само на ДЗС во однос на продуцирањето на
висококвалитетни и веродостојни статистички податоци, споредливи статистички
податоци со развиените земји од ЕУ, туку и потребите на поширокиот круг на
корисници во земјата. Стручното усовршување и обуката на вработените претставува
континуирана активност во ДЗС на која од страна на високиот менаџмент на ДЗС се
посветува големо внимание. Обуките во ДЗС, генерално, се реализираа преку два вида
на обуки и тоа: генерички обуки, во најголем дел спроведени од страна на Агенцијата за
администрација, и специјални статистички обуки кои беа реализирани, пред сѐ, од
странски експерти во рамките на многубројните проекти.
Во 2015 година се реализирани 7 учества на 6 меѓународни конференции, а на 63
состаноци на Евростат присуствувале 78 претставници на ДЗС. Исто така, ДЗС имаше
394 учества на 113 обуки (надворешни обуки – експертски мисии, студиски посети,
работилници, семинари, тренинг-курсеви, летни школи и сл.), организирани од
надворешни експерти. Седум лица од ДЗС учествуваа на повеќемесечни стажирања, од
кои пет во Евростат, едно во Националниот статистички институт на Франција и едно
во Националниот статистички институт на Португалија.
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Графикон 3. Учество на лица од ДЗС според видот на настанот
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Заводот се претстави со 14 презентации на меѓународни настани, по покана од
организаторите, со кои беа презентирани достигнувањата на Заводот во одделни
области.
Во согласност со планот за обука, ДЗС и во 2015 година продолжи со практиката на
организирање на предавања реализирани од страна на своите вработени. Се одржаа
вкупно 27 внатрешни обуки на кои присуствуваa вкупно 534 лица, или по 20 лицa во
просек на секоја обука. Од нив, 14 беа општи и 13 специјализирани обуки.
•

Обуките се однесуваа на: Работа на извештајни единици со еСтат, MC ACCESS основен дел, Искуство од престојот во Евростат-Трансмисија преку алатката
SDMX, Секторизација на единиците во економијата, значењето на секторот
Држава, Комбинирање на податоци од различни извори и модули, Курс за
дисеминација и комуникација, Пренесување на искуство од престојот во
Евростат, Популации кои тешко се истражуваат, Подобрување на квалитетот на
прибирањето на податоци во областа на деловните статистики, Работилница за
методологија на Анкетата за работна сила, Јdemetra, Вработени и плати, PX
EDIT и ажурирање на базата на податоци на веб-страницата, Автоматско
генерирање на прашалници, Oбука за партнерско оценување, Креирање на
примерок и изработка на пондери, Пријавени,обвинети и осудени полнолетни и
малолетни сторители, Автоматско генерирање на прашалници, Култура и јавно

7

информирање, Подготовка за следниот циклус на ЛПР и Социјална и детска
заштита.
Од стручните одделенија, 53 лица имаа можност да го унапредат своето знаење за MS
Excel 2013.
1.1.3. Буџет на Државниот завод за статистика
Вкупниот буџет на ДЗС во 2015 година за реализација на неговите програмски и
развојни функции изнесуваше 165.263.000 денари, а со Изменувањето и
дополнувањето се зголеми за 12,408,000 денари. Буџетот во 2015 година, наменет за
спроведување на редовните активности на ДЗС, во однос на претходната година, беше
зголемен за 14,26%.
Во вкупниот буџет на ДЗС, учеството на средствата за Програмата 10-Администрација
изнесуваше 0.71% , најголемо учество имаше Програмата 20-Статистички
истражувања со 97,58%, а Програмата МА-Интеграција во ЕУ беше застапена со 1.70%.
Во одобрените средства за Програмата 20-Статистички истражувања, најголемо
учество имаа средствата за плати и придонеси на вработените во ДЗС - 71,76%, за
комунални услуги - 10,04%, додека средствата за спроведување на статистичките
истражувања имаа учествуваа со 7,80%, а средствата за капитални расходи со 6,00%.
Во останатиот дел на средствата од оваа програма - 4,39%, учество имаат: патните и
дневните расходи со 0,03%, материјалите и ситниот инвентар со 0,33%, поправките и
тековното одржување со 3,76%, другите тековни расходи со 0,13% и субвенциите и
трансферите со 0,14%. Од погоре дадените параметри на буџетот може да се
констатира неговата неповолна структура, пред сѐ,од аспект на предоминантноста на
делот за плати на вработените во однос на средствата за реализација на статистичките
истражувања од Петгодишната програма за статистички истражувања.
Во 2015 година, со Изменувањето и дополнувањето на буџетот, дополнително се
одобрија средства во износ од 6,000,000 денари за Капитални расходи, за Вложувања
и нефинансиски средства, со што се овозможи плаќање на заостанат долг за лиценци
што претставува главна алатка за изработка на примероци за статистичките
истражувања и табели со агрегирани податоци.
Поголемиот буџет овозможи да се платат заостанатите долгови за испорачана
електрична и топлинска енергија за 2014 година , а со направените прераспределби во
буџетот се успеа да се исплати долг кој се однесуваше за периодот март 2013 година декември 2014 година за одржување на хигиена во зградата каде што е сместен
Заводот.
1.1.4. Внатрешна ревизија
Внатрешната ревизија во ДЗС се спроведува како независна активност на објективно
уверување и советување, со цел да се утврди дали се применуваат соодветните
политики и процедури, дали се применува регулативата и утврдените стандарди, дали
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средствата се користат ефикасно и економично и дали ефективно се остваруваат
планираните цели.
Внатрешната ревизија му обезбедува на директорот на ДЗС дополнително уверување
дека спроведувањето на механизмите за управување и контрола е соодветно,
економично и конзистентно со општоприфатените стандарди и националното
законодавство. Ревизијата му обезбедува на директорот анализи, препораки, совети и
информации за прегледаните активности, со цел да придонесе во подобрувањето на
работењето на ДЗС.
Внатрешната ревизија во Државниот завод за статистика се спроведува во согласност
со принципите на законитост, независност, објективност, компетентност,
професионалност, интегритет и доверливост.
Во текот на 2015 година во Државниот завод за статистика отпочна процес на
воспоставување и функционирање на системот на Финансиско управување и контрола
( ФУК). Задачата на внатрешната ревизија е да даде препораки за зајакнување на ФУК
за транспарентно, регуларно, економично, ефикасно и ефективно користење на
расположливите средства.
Внатрешните ревизори во текот на 2015 година извршија 6 ревизии за кои изготвија
ревизорски извештаи, врз основа на Стратегискиот и Годишниот план за внатрешна
ревизија и плановите за поединечните ревизии, во согласност со меѓународните
стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија. Во наведениот
период се дадени 31 препорака.
Во 2015 година беше изготвен и Годишниот извештај за извршените ревизии и
активностите на внатрешната ревизија за 2014 година.
1.1.5. Совет за статистика на Република Македонија
Совет за статистика на Република Македонија претставува стручно и советодавно тело
на државната статистика, чијашто положба и надлежност се утврдени со членовите
10,11 и 12 од Законот за државната статистика.
Актуелниот состав на Советот за статистика е формиран со Одлука на Собранието на
Република Македонија бр. 07-2155/1 од 30 април 2012 година (четврти состав). Во
текот на 2015 година, Советот за статистика одржа вкупно 8 седници. Во согласност со
неговата надлежност, утврдена во Законот за државната статистика, Советот разгледа
повеќе материјали од областа на државната статистика и тоа:
•
•
•
•
•
•

Извештај за работата на Советот за статистика во периодот јануари - декември
2014 год.;
Предлог - програма за работа на Државниот завод за статистика за 2015 година;
Информација за програмата за прослава на 70 години на македонската
статистика;
Предлози за Стандардната класификација на институционалните сектори;
Предлози за Националната класификација на занимања - НКЗ;
Разгледување на Класификацијата на производи по дејности - КПД, 2015;
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•
•
•
•
•
•
•

Годишен Извештај за работата на Државниот завод за статистика, во 2014 год.;
Предлог - правилник за внатрешна организација на ДЗС;
Разгледување на Нацрт - стратегискиот план на Државниот завод за статистика,
2016 - 2018 год.;
Измени и дополнувања на Петгодишната програма за статистички
истражувања, 2013 - 2017 год.;
Разгледување на Извештајот на Европската комисија за напредокот на
Република Македонија - Поглавје 3.18 Статистика;
Предлог - програма за работа на Советот за статистика на Република
Македонија за 2016 год.;
Предлог - финансиски план на Советот за статистика за 2016 година.

1.2. Поддршка на статистичките аутпути, техничка инфраструктура
1.2.1. Управување со квалитет
Основна рамка за управувањето со квалитет во ДЗС се стандардите за квалитет
воспоставени во Европскиот статистички систем (ESS) и искажани во Декларацијата за
квалитет на ESS и Кодексот за работа на европската статистика (во понатамошниот
текст: Кодексот). Заводот во континуитет работи на имплементација на принципите од
Кодексот, а притоа со процес на самооценување периодично се проверува степенот на
усогласеност. Во 2015 година оваа активност се реализираше во контекст на
подготовките за второто партнерско оценување на Евростат. Подготовките започнаа во
март 2015 година со донесеното решение од страна на директорот на ДЗС за
формирање на Работна група. Меѓу другите активности, оваа РГ ги поддржува и
другите носители во националниот статистички систем во процесот на нивното
усогласување со Кодексот.
РГ направи преглед на добрите пракси, применетите методи и алатки кои постојат во
ДЗС, а сѐ во насока на усогласеност со принципите на КоП и исполнување на
индикаторите преку кои се оценува усогласеноста. Ова беше направено систематски,
за секој принцип и индикатор во рамките на принципот и за препорачаните методи и
алатки на институционално ниво и на ниво на производ. Во фаза на одобрување и
усвојување се: нови процедури, упатства, политики и подзаконски акти.
1.2.2 Користење на административни извори на податоци
Со одлука на Директорот на ДЗС, во декември 2015 година е формирана
Меѓусекторска работна група и изработен е акциски план за испитување на
можностите за користење на административните збирки на податоци за статистички
цели. Според акцискиот план, остварени се повеќе средби и разговори со одредени
ресорни министерства и институции, како и со ЗЕЛС како инситуција од граѓанскиот
сектор, за содржината, формата и начинот на ажурирање на збирките на податоци.
Активностите треба да завршат кон крајот на мај 2016 година со изработка на
информација за константираната состојба. Потоа ќе се преземат дополнителни мерки
и активности за усогласување на начинот на прибирање на податоците од носителите
на административни збирки што би биле употребени за статистички цели.
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Спроведено е едно истражување (Анкета за структура на заработувачката) со
комбинирано користење на податоци од административни извори и податоци
прибрани од терен. Исто така, направени се и други анализи во однос на содржината,
квалитетот, сеопфатноста, споредливоста и други карактеристики на податоците од
разни административни збирки и споредувани се дефинициите и стандардите
применети во тие збирки со оние од статитичките истражувања. Ова е континуирана
активност која се спроведува во ДЗС со цел зголемено користење на податоците од
административните извори за статистички цели, делумна или целосна замена за
теренското прибирање на податоци или, пак, за контрола на квалитетот на прибраните
податоци.

1.2.3 Нови методи и алатки во обработката на податоците:
1. Усвоена е новата верзија на софтвер од Евростат за сезонско
прилагодување (JDemetra+)
2. Усвоен е нов метод за пресметка на стандардна грешка кај примерочни
истражувања за претпријатија
3. Направена е споредба помеѓу користениот софтвер во ДЗС за калибрација
(CALMAR) и друг расположлив софтвер за истата намена (CALIF). И двата
софтвера користат исти методи за калибрација, но CALIF има многу
попрактичен кориснички интерфејс во смисла на подесување на границите
и нивно тестирање за да се дојде до оптимален резултат
4. Подготвена е САС макро програма со која во голема мера се автоматизира
обработката на податоците од Анкетата за работната сила
1.2.4. Метаинформациски систем и електронско прибирање на податоци
Државниот завод за статистика постојано е посветен на модернизација на методите во
својата работа кои доведуваат до намалување на товарот на извештајните единици и
на трошоците во работењето. Воведувањето на еСТАТ системот – метаподаточно
базиран систем за веб-прибирање на статистички податоци е една од новините за
модернизација на дел од фазите на статистичкиот бизнис процес модел ( „Дизајн“,
„Изградба“, „Прибирање“ и дел од фазата „Обработка“). Системот во себе вклучува
инфраструктура за автоматско метаподаточно базирано креирање на прашалници и
како таков истовремено претставува и централизирано складиште на структурни
метаподатоци. Системот се користи за управување со метаподатоците, статистичките
микро податоци, извештајните единици, и претставува систем за масовно испраќање
на електронски нотификации.
Системот активно функционира дваесет месеци и неговата примена ги поддржува
критериумите и ги зајакнува столбовите на Политиката за квалитет:
•
•

Подобрување на навременоста
Подобрување на прецизноста на податоците

•

Рационално користење на расположливите ресурси
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Во 2015 година во еСтат беа вклучени 11 истражувања и тоа: 3 од областа на
социјалните статистики, 7 од деловните статистики и 1 од националните сметки. Во
однос на периодиката, 2 истражувања се месечни, 3 се квартални, 5 се годишни и 1
истражување е повеќегодишно.
1.2.5. Намалување на оптовареноста на извештајните единици
Во рамките на приоритетот „Јакнење на соработката со давателите на податоци и
носителите на збирки на податоци“ од Стратегискиот план на ДЗС, една од целите
претставува и потребата од намалување на оптовареноста на извештајните единици
преку испитување на можностите за користење на административните извори на
податоци за статистички цели во повеќе области.
Активноста започната во претходните години продолжи и во 2015 година. Во 2015
година беа потпишани три меморандуми, односно договори, и беше извршена измена
на два договора за соработка со:
•

Управата за водење на матични книги

•

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

•

Централниот регистар на Република Македонија

•

Анекс на договорот со Народната банка на Република Македонија(НБРМ)

•

Анекс на договорот за соработка со Управата за јавни приходи (УЈП)

Значајно намалување на оптовареноста на извештајните единици-деловни субјекти се
постигнува со примената на електронскиот систем за прибирање на податоци - еСтат
каде што извештајните единици можат да ги доставуваат податоците преку вебпрашалници. Освен умереното оптоварување, еСтат влијае и на значително
намалување на трошоците за печатење на прашалници, но и поштенските трошоци,
како на страната на ДЗС, така и на страната на давателите на податоци.
1.2.6. Сигурност на податоците и статистичка доверливост
Државниот завод за статистика, во согласност со Законот за државната статистика,
Законот за заштитата на личните податоци, ЕУ регулативите и Принципите на
официјалната статистика, има обврска да ги заштитува доверливите податоци со кои
располага од неовластен пристап и незаконско користење од трети лица. Истовремено,
ДЗС има законска обврска да овозможи пристап до индивидуалните податоци без
идентификација за потребите на научно-истражувачката заедница.Во таа насока, за
реализација на тие две цели, ДЗС има подготвено сет на упатства и правила, а
истовремено, во работниот процес ДЗС имплементира нови информатички технологии
и средства.
Во текот на 2015 година продолжи имплементацијата на методите за заштита од
статистичко разоткривање со изработка на сопствени софтверски решенија, а воедно
се зголеми и кругот на заинтересирани субјекти од научно-истражувачката заедница за
користење на индивидуални податоци со кои располага ДЗС за научно- истражувачки
цели.
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1.2.7. Користење на колаборативната инфраструктура на Евростат -трансмисија на
податоци преку „Единствена влезна точка“
Преносот на податоци во Евростат со користење на eDamis алатките, преку
Единствената влезна точка, се одвиваше тековно во рамките на воспоставената пракса
и со почитување на роковите поставени од страна на Евростат, со тоа што бројот на
доставени дата-сетови континуирано се зголемува секоја година.
Во текот на 2015 година се направени вкупно 1013 испраќања на податоци, при што се
испратени вкупно 684 сетови на податоци.
Заедно со сетовите на податоци редовно се доставуваат и референтните метаподатоци
со користење на Националниот едитор на референтни метаподатоци на Евростат, како
алатка за нивна трансмисија.

1.2.8. ИТ инфраструктура
Обновената ИТ инфраструктура во ДЗС значајно придонесе за подобрување на
безбедноста на податоците. Во согласност со
Политиката и процедурите за
бекапирање и архивирање се прави секојдневен бекап, а по завршувањето на секое
статистичко истражување постои дефинирана постапка за архивирање на податоците и
апликациите. Во 2015 година се подготвени повеќе упатства за спроведување на
политиката и процедурите. Централизираниот мемориски простор овозможи
безбедност и заштита на документите и други материјали кои се подготвуваат на
локалните работни станици со тоа што сега и тие се предмет на редовно бекапирање.
Овозможено е непречено враќање на постари верзии во случај на инцидент и тоа
самостојно од страна на вработените, без интервенција на вработените во
Одделението за техничка поддршка.

1.3. ДИСЕМИНАЦИЈА
1.3.1. Дисеминација на податоци
Главна цел на дисеминацијата е да се обезбедат дисеминациски продукти и услуги на
ДЗС со што се исполнуваат современите потреби на корисниците на официјалните
статистички податоци.
Веб-страницата е главен канал за дисеминација на статистичките податоци и
информации. Во текот на 2015 година беше редизајнирана насловната страна на вебстраницата со што таа стана попрегледна за корисниците. Исто така, беа вложени
големи напори од страна на вработените во ДЗС во подготвувањето на нови табели со
податоци, како и во ажурирањето на постоечките табели со податоци со подолги
временски серии во МАКСтат- базата на податоци .
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1.3.2. Статистичките податоци достапни on-line - повеќе податоци и повеќе
корисници
Веб -страницата на Државниот завод за статистика е основен извор на информации за
официјалната статистика. На веб-страницата корисниците имаат пристап до
публикациите што ги издава институцијата, како и пристап до МакСтат базата на
податоци во која се содржани податоци од повеќе тематски области и податоци по
региони и по општини. Веб-страницата на ДЗС во текот на 2015 година беше посетена
1 219 695 пати.
Намалениот број на посети во однос на 2014 ( -10.3%) се должи на направениот
редизајн на насловната страница во 2015 година, со кој се овозможи полесен пристап
до поголем број на соджини преку воведување на „брзи линкови“ и подобрена
организација на самата содржина на насловната страница. Сето ова се рефлектира во
статистиката на посетеност, при што корисниците ги наоѓаат бараните содржини со
посетување на помал број на страници (во просек 5 страници по сесија, наспроти 6
страници по сесија во 2014 година). Истовремено, бројот на сесии во 2015 е зголемен за
8.3%, што укажува дека поголем број на корисници посетиле помал број на страници во
однос на 2014 година.

Графикон 4. Број на посети и сесии по страници
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Веб-страницата на ДЗС, која е ставена во функција во 2011 година, е дизајнирана
според потребите и барањата на корисниците и е во согласност со европските
стандарди. МакСтат базата на податоци станува главен канал за дисеминација на
податоци и за таа цел беше тестирана новата верзија на PX Web софтверот која дава
поголеми можности за корисниците за пристап, селектирање и излез во различни
формати како и можност за автоматизиран пристап до податоците во МакСтат базата.
Новата верзија беше поставена на веб-страницата на почетокот на 2016 година. Од
јануари до декември 2015 година, табелите во базата на податоци вкупно се посетени
68 163 пати што претставува намалување од 23,8% во однос на 2014 година.
МакСтат базата на податоци постојано се збогатува со нови табели со податоци и со
нови временски серии. Бројот на податоци организирани во Еxcel табели постојано се
зголемува, така што на корисниците табелите од статистичките прегледи и од
Статистичкиот годишник им беа достапни и во Excel формат. Редовно се објавуваат
информации за статистичките продукти и активности на ДЗС на социјалниот медиум
Twitter.
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Графикон 5. Број на посети и сесии по земји од регионот

Според статистиката на посети по земји од регионот, забележливо е дека вебстраницата во најголем број е посетена од домашни корисници, додека односот на
посети и сесии е сличен помеѓу сите земји, што укажува на сличен број на посетени
страници по сесија кај сите корисници на веб-страницата.
Во почетокот на 2015 година по трет пат се спроведе Анкетата за мерење на
задоволството на корисниците со цел да се добие мислењето на корисниците за
продуктите и услугите на Државниот завод за статистика, како и да се добијат
информации за навиките на корисниците во користењето на статистичките податоци,
нивното мислење за статистичките податоци, за принципите на Кодексот за работа на
европската статистика, за услугите на вработените при обезбедувањето на податоци и
информации, за веб- страницата, како и основни демографски податоци за учесниците
во Анкетата.

1.3.3. Публицистичка дејност на институцијата
Резултатите од статистичките истражувања преку статистичките публикации се
достапни до корисниците во земјата и во странство.
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Статистиката за дисеминацијата покажува дека во 2015 година се остварени следните
резултати:
•

објавени се 317 изданија во едицијата „Соопштенија“

•

објавени се 33 изданија во едицијата „Статистички прегледи“

•

објавени се 5 други публикации

•

објавени се 12 броја на Месечниот статистички извештај (билтен), посебно на
македонски, посебно на англиски јазик

•

објавени се 12 броја на Краткорочни показатели

Графикон 6. Посети на МакСтат базата на податоци на веб-страницата на ДЗС, 2015
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Во рамките на публицистичката дејност на ДЗС, во 2015 година беа објавени:
„Статистички годишник на Република Македонија” - публикација во која се
презентирани статистички податоци за демографската, социјалната и економската
состојба во Република Македонија, како и податоци за подолг временски период. Во
посебно поглавје се презентирани споредбени податоци со другите земји во Европа и
во светот.
„Македонија во бројки” - мал статистички годишник во кој преку табели и графикони се
презентирани податоци за Република Македонија од сите области што се покриени со
истражувањата што ги спроведува Државниот завод за статистика. И во ова издание е
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задржан концептот на претставување на податоци за Република Македонија
споредени со земјите-членки на ЕУ и со земјите-кандидати за членство во ЕУ.
„Одржлив развој” - публикација со која ДЗС ги реализираше своите напори на едно
место да ги пресмета и да ги обедини расположливите индикатори за одржливиот
развој во Република Македонија. Станува збор за индикатори со повеќестран карактер
кои ја одразуваат економската, социјалната, еколошката и институционалната
димензија на одржливиот развој.
„Регионите во Република Македонија“ е шесто издание на ДЗС коешто ги содржи
најновите економски и социодемографски податоци за регионите во државата.
Статистичките податоци за регионите претставуваат придонес во исполнувањето на
обврските на Република Македонија во рамките на регионалната политика на
Европската унија. Во оваа публикација, преку јасни и едноставни табели, мапи и
графикони, статистичките региони се претставени во повеќе области, а кусите
коментари придонесуваат за едноставно забележување на карактеристиките,
сличностите и разликите меѓу регионите.
„Жените и мажите во Република Македонија“ - осмо издание во 2015 година во кое се
презентирани индикатори од родовите статистики кои овозможуваат да се следи
процесот на воспоставување на еднакви можности и еднаков третман на жените и на
мажите во разни области од животот: образованието, вработувањето, правосудството,
културата, социјалната заштита.
„Подобри податоци – подобар живот” – Во рамките на активностите за одбележување
на Светскиот ден на статистиката, Државниот завод за статистика ја објави
промотивната брошура „Подобри податоци – подобар живот“. Во брошурата се
презентирани областите за кои се објавуваат податоци со цел да се олесни процесот на
одлучување. Презентирани се интересни индикатори, а за секоја област е наведен
линк до веб-страницата на Државниот завод со соодветните податоци. Брошурата
беше дистрибуирана до институциите и најзначајните компании со кои соработува
Заводот, како и на студенти кои присуствуваа на предавања организирани од страна на
Заводот.
„70 години Државен завод за статистика“ - публикација објавена во рамките на
прославата на големиот јубилеј, 70 години од основањето на Државниот завод за
статистика. Монографијата го прикажува долгиот пат на развој на македонската
статистика, предизвиците на тој пат и постигнувањата на многуте генерации
статистичари кои имаат оставено своја трага во денешната статистика во Република
Македонија.
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Графикон 7. Издадени публикации, 2015 година
Национални
сметки
8%
Деловни
статистики
30%

Социјални
статистики
62%

Сите публикации се расположливи за корисниците и на веб-страницата на Државниот
завод за статистика: www.stat.gov.mk
Графикон 8. Број на посети по публикации
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Графикон 9. Број на сесии по публикации

Во делот на објавените публикации, според статистиката на посетеност на вебстраницата, Статистичкиот годишник е најпосетената публикација во 2015 година.
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Графикон 10. Број на посети и сесии по соопштенија

Во 2015 година, најпосетено било соопштението „Просечна месечна исплатена нетоплата по вработен”, кое со 16 108 посети се издвојува пред останатите соопштенија.
Соопштенијата „Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен”, „Туризам”,
„Обем на стоковната размена со странство” и „Индекси на трошоците на животот
според COICOP и цени на мало” ја закоружуваат листата на 5-те најпосетени
соопштенија за 2015 година.
1.3.4. Едноставно доставување на податоците до корисниците
Освен податоците и информациите на веб -страницата , корисниците имаат можност
да доставуваат барања за податоци и информации или да ја посетат библиотеката на
Заводот. Во текот на 2015 година е одговорено на 919 барања за статистички податоци
од кои најголемиот дел се одговорени по електронска пошта, а дадени се и околу 650
телефонски информации за статистички податоци.
Библиотеката на ДЗС ја посетија 25 корисници кои ги користеа публикациите на
институцијата и останатиот библиотечен фонд. Обработката на библиотечниот
материјал продолжи и во 2015 година и во COBISS алатката се обработени 86 наслови.
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1.3.5. Поголема застапеност на статистичките податоци во медиумите
Медиумите се многу важен дел од корисниците на официјалните статистички
податоци, бидејќи преку медиумите статистичките податоци се достапни до широката
јавност. Едицијата „Соопштенија“ е најчесто користен медиум од страна на новинарите.
Државниот завод за статистика ги следи печатените медиуми и веб-порталите и според
расположливите податоци, во 2015 година се објавени 638 написи во печатените
медиуми од кои најголем дел се однесуваат на интерпретација на статистички
податоци од областа на индустријата, населението и приходите, потрошувачката и
цените.
Соработката со медиумите, еден од главните канали за дисеминација на статистичките
податоци, се одвиваше преку комуникација на одговорните лица со сите медиуми при
штозначително е зголемен интересот за статистичките продукти.

2. СТАТИСТИКА ПО СЕКТОРИ
2.1. Социјални статистики
Во Секторот за социјални статистики во 2015 год. е постигнат напредок во следните
области:
Во доменот на виталните статистики, од јануари 2015 година, во согласност со
Регулативата на ЕУ бр. 1216 /2013, стартува примената на белегот земја/држава на
раѓање на родителите на родените, на умреното лице, за мајката на умреното доенче и
на сопружниците.
Во областа на социјалната и детската заштита направени се промени во сите обрасци
за истражувањата за 2015 година во согласност со измените во Законот за детската
заштита и Законот за социјалната заштита.
Добиени се ЕСПРОС податоците за 2011, 2012 и 2013 година од сите институции.
Направена е анализа и побарано е мислење од Евростат за квалитативните податоци.
За првпат во 2015 година се подготвени извештаи за квалитет за истражувањата:
научно-истражувачка дејност, иноваци и GBAORD и се доставени до Евростат.
Од областа на пазарот на трудот, за истражувањето Структура на заработувачка се
доставените податоци од Управата за јавни приходи со состојба октомври 2014.
Подготвената базa на вработени со податоци од Управата за јавни приходи (УЈП) и
Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) послужи за споредба на
добиените податоци од терен. Беа направени анализи во согласност со методолошките
дефиниции и споредбена анализа на добиените податоци од терен од истражувањето
Структура на заработувачката со базата на податоци од административни извори, УЈП и
АВРМ. Податоците се обработени, направени се пресметки и проверка. Според
планираните активности, во согласност со Годишната програма за работа на ДЗС, на
23.12.2015 е објавено соопштението од истражувањето Структура на заработувачката.
Потпишан е Анекс бр. 2 на Меморандумот за размена на податоци помеѓу Управата за
јавни приходи на Република Македонија и Државниот завод за статистика, според кој
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се доставуваат податоци на дневна основа според вработените и деловените субјекти
за потребите на истражувањето просечна бруто и нето-плата. Континуирано се
соработува со УЈП во насока на решавање на сите дополнителни прашања кои
произлегуваат од соработката.
Од мај 2015 отпочна спроведувањето на активноста за евиденција на примарните и на
секундарните примерочни единици во избраните пописни кругови во истражувањата
од областа на социјалните статистики. Добиените податоци се вклучуваат при изборот
на примерокот.
Во 2015 година, во соопштение се објавени Лаекен индикаторите за сиромаштија за
2013 и 2014 година. До Евростат се доставени ревидираните податоци за crosssectional и longitudinal базите за АПУЖ 2013, 2014. Од оваа област е објавена и
публикацијата за Приходи и услови за живеење за 2013 година. Во истражувањето
АПУЖ 2015 се вклучени и задолжителните варијабли од препорачаните модули.
Имплементирани се стандардите од основниот методолошки документ за
Хармонизираната анкета за користење на времето (HETUS). Исто така, подобрена е
националната методологија за оваа анкета, надградени се прашалниците, и
имплементирана е Класификацијата на образованието ISCED 2011. Објавена е
публикацијата „Анкета за користење на времето 2014-2015“.
Исто така, имплементирана е Регулативата на ЕК бр. 119/2013, за воспоставување на
Хармонизиран индекс на трошоците на животот по постојани даноци. За првпат е
изготвен опис за Хармонизираниот индекс на трошоците на животот (HICP).
Експерименталните пресметки за HICP-CT, експерименталните листи на
административни цени и описот за истражувањето HICP се доставени до Евростат.
Методолошки подобрувања во статистичките истражувања
Имплементирани се стандардите од основниот методолошки документ за
Хармонизираната анкета за користење на времето (HETUS) и подобрена е
националната методологија за оваа анкета.
За првпат е изготвен опис за Хармонизираниот индекс на трошоците на животот

(HICP).
Во рамките на ИПА проектите се дадени препораки за методолошки подобрувања во
истражувањата опфатени со проектите.

2.2. Национални сметки
Во областа на националните сметки, во 2015 година, во насока на продолжување на
имплементацијата на методологијата ЕСС 2010, беа преземени соодветни активности .
Тековно се објавуваат податоци за бруто-домашниот производ на тримесечно и на
годишно ниво, на национално и на регионално ниво, како и табелите на понуда и на
употреба. Исто така, редовно се испраќаат податоци до Евростат и останатите
меѓународни институции од областа на националните сметки. Тековно се работи на
подготвување на дефинитивните податоци на секторските сметки за 2014 година,

23

како и усогласување на податоците според ЕСС 2010 за периодот 2008-2011 година.
Се продолжи со работа на подготвување на секторските нефинансиски сметки.
Предвидените активности за 2015 година за истражувањето „Паритет на куповната
моќ“ се реализирани во согласност со планираната динамика.
Во согласност со утврдениот план и динамика се одвиваа активностите во однос на
секторизацијата на единиците во институционални сектори.
Во соработка со Министерството за финансии и Народната банка на Република
Македонија
се продолжи со обезбедување на податоци за подготвување на
податоците за прекумерниот долг.
Во рамките на надворешната трговија, за првпат се објавија резултати од новото
истражување Стоковна размена според економските резултати на претпријатијата за
периодот
2009–2013
(http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=124).
Подетални податоци за секоја табела се прикажани во веб-базата на податоци.
Методолошкото упатство за истражувањето е надградено со новите сознанија стекнати
во процесот на обработка на податоците и тоа е поставено на веб-страницата на ДЗС
(http://www.stat.gov.mk/Metodologii.aspx?id=33).
Прикажувањето на податоците за стоковната размена во рамките на редовното
соопштение за стоковна размена е проширено со прикажување на стоковната размена
во македонски денари и во евра, покрај американските долари во кои беа објавувани
податоците. Исто така, соопштението е збогатено со нови табели - Стоковна размена
според Класификацијата на производите по дејности, КПД и Стоковна размена според
основните економски категории.
Методолошки подобрувања во статистичките истражувања
Континуирано се работи на активности во врска со подобрувањето на пресметките и
индикаторите за БДП на годишно и на тримесечно ниво, пресметката на основните
средства и залихите, пресметките за прекумерниот долг- ЕДП, табелите за понуда и за
употреба и тримесечните пресметки со сезонско прилагодување.
Новитети
Во рамките на Повеќекорисничката програма ИПА 2012, успешно е подготвена
Дескрипција на изворите на податоци и методите за пресметка во националните
сметки. Во јуни 2015 година, од страна на Евростат беше реализирана техничка мисија
во врска со ЕДП табелите.
Обезбедени се мислења во однос на измените на Класификацијата
институционалните сектори, во согласност со препораките на ЕСС 2010,
Министерството за финансии, НБРМ, Централниот регистар и Секретаријатот
законодавство, како еден од основните принципи на ЕСС 2010 за класифицирање
институционалните единици.

на
од
за
на

Продолжи соработката со НБРМ и МФ во насока на подобрување на изворите на
податоци за националните сметки и за секторските сметки.
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2.3. Деловни статистики, земјоделски статистики и статистики на животната
средина
Во 2015 година продолжија започнатите активности во претходните години кои се во
функција на подобрување на статистиките од областа на деловните статистики,
земјоделските статистики и статистиките на животната средина и хармонизирање на
статистиките со европските регулативи. Посебен акцент беше даден на процесот на
вклучување на поголем број на статистички информации преку електронскиот систем
во ДЗС (еСтат).
2.3.1. Деловни статистики
Во делот на статистичките истражувања од областа на деловните статистики
(прибирање, обработка и дисеминација), во 2015 година беше реализирано следното:
-

Претходните податоци за Структурните деловни статистики (SBS) за
референтната 2014 година се подготвени, публикувани на веб-страницата на ДЗС и
доставени до Евростат. За зголемување на степенот на усогласеност со
регулативата за Структурните деловни статистики ( Анекс 8), во текот на 2015 беше
подготвено и спроведено пилот-истражување за услугите во деловниот сектор;

-

Започнато е со месечно прибирање на податоците за истражувањето Промет во
индустријата – ИНД.2 преку еСтат;
Започнато е со месечно прибирање на податоци за истражувањето Вредност на
извршените и договорените градежни работи, вкупен број на работници и
извршени ефективни часови -ГРАД.21 преку еСтат.

-

2.3.2. Земјоделски статистики
Во делот на статистичките истражувања од областа на земјоделските статистики
(прибирање, обработка и дисеминација), во 2015 година беше реализирано следното:
-

-

-

Направено е подобрување на агромонетарните статистики со вклучување на
пресметките за цената на земјоделското земјиште и наемнините;
Подготвени се извештаи за квалитет за Економските сметки во земјоделството и за
Цените на земјоделските производи и тие се доставени до Евростат во септември
2015 година;
Постигнато е подобрување во статистиката за добиточно производство со
вклучување на редовно годишно статистичко истражување за млеко и млечни
производи ;
Податоците од Структурното истражување за земјоделските стопанства беа
доставени во Евростат;
Врз основа на расположливите податоци од административната база на МЗШВ,
податоците за рани процени за растителното производство се обезбедени и
доставени до Евростат;
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-

Во 2015 година беа објавени дефинитивните податоци за структурата на
земјоделските стопанства заедно со типологијата на земјоделските стопанства.

2.3.3. Статистики на животната средина, енергетиката и транспортот
Во делот на статистичките истражувања од областа на животната средина,
енергетиката и транспортот (прибирање, обработка и дисеминација), во 2015 година
беше реализирано следното:
Континуирано се следат промените во регулативите на ЕУ
транспортот, енергијата и трговијата;

-

-

од областа на

Обезбедени се податоци за даноците поврзани со животната средина од
Министерството за финансии. Податоците се анализирани и вклучени во сметките
за животната средина во согласност со Регулативата на ЕУ бр. 691/2011.
Подготвена е серија на податоци од расположливите извори за периодот 2011–
2013 година за модулот Даноци од сметките за животната средина и податоците се
доставени до Евростат. Исто така, беа развиени, подготвени и доставени податоци
до Евростат (2011–2013) и за третиот модул на Сметките за животната средина „Material Flow Accounts“;
За првпат во мај 2015 година е спроведена Анкетата за користење на енергенти во
домаќинствата, во согласност со Статистичкиот бизнис процес модел - (фазата на
дефинирање на потребите, подготовка на инструментите, обука на анкетарите,
теренските активности, внес, обработка и анализа на податоците). Резултатите од
Анкетата беа презентирани пред пошироката научна заедница и на веб-страницата
на ДЗС.

Методолошки подобрувања во статистичките истражувања
Извршенo е дизајнирање и подготовка на нови прашалници за сите истражувања кои
се однесуваат на информатичко-комуникациската технологија, во согласност со
методологијата и препораките на Евростат за 2015 година.
Во рамките на ИПА проектите се дадени препораки за методолошки подобрувања во
истражувањата опфатени со проектите.

Новитети
За првпат се воведоа пресметки на цената на земјоделското земјиште и наемнините
во економските сметки во земјоделството и до Евростат беа доставени податоци за
учеството на обновливи извори во финалната потрошувачка на енергенти.
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2.4. Сектор за регионални одделенија
Во согласност со Правилникот за внатрешна организација, ДЗС е организиран во
централна институција во Скопје и осум регионални одделенија на територијата на
целата држава (Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип, Битола, Охрид и Струмица).
Основната улога на регионалните одделенија е прибирање на податоци, шифрирање и
прва контрола на статистичките обрасци кои се прибираат од извештајните единици. За
одреден број на статистички истражувања се врши внес и техничка обработка на
податоците (од областа на демографијата). Покрај наведената улога, регионалните
одделенија имаат значајна улога во процесот на формирање и ажурирање на
анкетарската мрежа. Имено, регионалните одделенија имаат примарно значење во
постапката на евидентирање и селектирање на кандидатите за анкетари кои ја
сочинуваат анкетарската мрежа на ДЗС, како и во секојдневниот контакт со нив при
спроведувањето на анкетните истражувања.
Со оглед дека во ДЗС сè уште примарен извор на податоците од извештајните единици
кои се прибираат со посредство на статистички обрасци на терен, се самите извештајни
единици, регионалните одделенија и покрај сè поголемото значење на
административните извори на податоци, и во наредниот период ќе имаат примарна
улога во процесот на обезбедување на статистички информации од терен.
Административните извори се користеа за прибирање на податоци во 35 истражувања.
Оттука, може да се заклучи дека во Државниот завод за статистика, сè уште, примарен
извор на прибирање на податоци се извештајните единици од кои се прибираат
податоци преку статистичките истражувања кои се спроведуваат на терен.

3. КЛАСИФИКАЦИИ И РЕГИСТРИ
3.1. Класификации
Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, беше донесена од страна на
Владата на Република Македонија и објавена во „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 126/2015 од 27.07. 2015 г. и бр.135/2015 (исправка) од 07.08. 2015
година.
Во ,,Службен весник на Република Македонија" бр.178/15 беше објавена Одлуката за
изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Класификацијата на
занимања како национален стандард.
Ревизијата на Класификацијата на занимања во целост се базира на структурата на
ISCO-08 до ниво на единечни групи. Целта на ревизијата на НКЗ-08 е да се дополни на
национално ниво со занимања за кои ќе се утврди дека треба да бидат одвоени како
посебни во рамките на единечните групи.
Отпочнаа активности за подготовка на Класификација на институционалните сектори,
во согласност со препораките на ЕСС 2010.
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3.2. Статистички регистри
,Статистичките регистри претставуваат значајна алатка на Државниот завод за
статистика во функција на реализација на неговите законски надлежности. Имајќи го
предвид наведеното, а во функција на целосно заокружување на процесот на
формирање на статистичките регистри во ДЗС, во 2015 година е формирана работна
група за
испитување на расположливоста и
можностите за користење на
административните збирки на податоци за статистички цели.
3.2.1. Статистички регистар на просторни единици
Во текот на 2015 година, на веб-страницата на Заводот се воведе веб-картографија
која е развиена во Државниот завод за статистика со користење на Open Source
софтвер. Исто така, во соработка со Агенцијата за катастар на недвижности, за
потребите на спроведување на Анкетата за работна сила, врз основа на анализата на
податоците од АКН се идентификуваа пописните кругови кои имаат нови градби.
3.2. 2. Статистички деловен регистар
Базата на податоци за статистичката единица Групи на претпријатија е ажурирана за
2013 со користење на нови извори на административни податоци - Централен
депозитар на хартии од вредност. Со тоа беа подобрени квалитетот и опфатот на
податоците на статистичката единица Групи на претпријатија.
Со цел понатамошно подобрување на опфатот и на квалитетот на податоците за
групите на претпријатија, во рамките на проектот ИПА 2014 Деловни статистикипрофилирање, во 2015 година отпочнаа активности во врска со тестирањето на
методологијата за профилирање.
3.2.3. Статистички регистар на земјоделски стопанства
Статистичкиот регистар на земјоделските стопанства се ажурира редовно со податоци
од статистичките истражувања од областа на растителното и добиточното
производство. Исто така, Регистарот на земјоделски стопанства е ажуриран и од
административен извор со податоци од Агенцијата за храна и ветеринарство. Со
редовно ажурирање на Регистарат на земјоделски стопанства се подобрува квалитетот
на статистичките истражувања, бидејќи тој се користи како рамка за статистичките
истражувања од областа на земјоделството.
3.2.4 Складиште за земјоделски статистики
Воспоставено е Складиште за земјоделски статистики, а податоците од Складиштето се
користат и за пресметка на агромонетарните статистики за што е направена
автоматизација на процесите за пресметка. Во Складиштето за земјоделски статистики
се вчитани основните класификации и дефинирани се неопходните ЕТЛ (екстракција,
трансформација и вчитување) процеси, податоци, метаподатоци и адресни листи за
статистичките истражувања од растително производство и добиточно производство. Во
Складиштето се вчитани податоците
од сите истражувања од областа на
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земјоделските статистики, во согласност со планот и динамиката за полнење на
Складиштето и воспоставени се процедури за работа со податоците.
3.2.5 Складиште за национални сметки
Како една од суштинските активности во следниот период е надградувањето на
Складиштето на податоци во областа на националните сметки, односно креирањето на
инпутите и аутпутите на Складиштето.
Како резултат на склучениот договор за услуги „Tailor-made software development for
data warehouse for economic statistics", подготвена е спецификација врз чија основа, во
текот на 2016 година, ќе се подготви тендерска документација за редизајн на
Складиштето за национални сметки, проект финансиран од ИПА 2013.

4. ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА И МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ
4.1. Европска интеграција
Процесот на европска интеграција на Република Македонија во областа на
статистиките се реализира во непосредна соработка со Евростат, кој на ДЗС, како
национален координатор на статистичкиот систем на земјата, му дава помош и
поддршка во процесот на усогласување на националните статистички стандарди и
податоци со меѓународните статистички стандарди и податоците, посебно од земјитечленки на ЕУ.
Државниот завод за статистика како координатор на Работната група број 18Статистика, во функција на редовно, квалитетно и навремено следење и информирање
за напредокот во усвојувањето на законодавството на ЕУ, со неделна, месечна,
тримесечна и годишна периодика, континуирано го организира и координира
работењето на Работната група.
Во декември 2015 год., до Секретаријатот за европски прашања беше доставена
финалната верзија на Националната програма за преземање на законодавството на ЕУ
(НПАА) за 2016 година.
Единаесеттиот состанок на Поткомитетот за економски и финансиски прашања и
статистика се одржа во мај 2015 година во Брисел. Европската комисија, исто како и во
претходната година, го потенцираше прогресот кој ДЗС го има направено во периодот
помеѓу двата состанока.
Во ДЗС, во април 2015 година, се одржа годишна мисија на Евростат на која беа
претставени идните планови и потреби за поддршка на Државниот завод за статистика.
Соработката помеѓу Евростат и ДЗС во процесот на примената на европското
законодавство се реализира и преку константните консултации, оценки и препораки од
Евростат.
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4.2. Меѓународни проекти во кои беше вклучен ДЗС
4.2.1. Тековни проекти на Европската комисија:
•

Национални проекти

Национална програма ИПА 2012/2013
Државниот завод за статистика е корисник во Националната програма ИПА 2012/2013,
како дел од секторското фише за развивање на приватниот сектор.
Во рамките на програмата ИПА 2012, беше подготвено фишето за твининг-проектот.
Понатаму, како резултат на склучениот договор за услуги „Tailor-made software
development for data warehouse for economic statistics", започна подготвката на
спецификацијата врз чија основа, во текот на 2016 година, ќе се подготви тендерска
документација за проект за редизајн на Складиштето за национални сметки,
финансиран од ИПА 2013 . Исто така, во тек е подготовката на спецификацијата за
набавка на персонални компјутери.
4.2.2.Повеќекорисничка програма за статистичка соработка ИПА 2012
Реализацијата на договорот започна на 01.01.2014 година и заврши на 30.11.2015
година.
Главните цели на овој Проект беа:
•

•

•

Да се продолжи со процесот на прогресивно интегрирање на Државниот завод за
статистика во Европскиот статистички систем со зајакнување на Државниот завод
за статистика и неговата координативна улога во статистичкиот систем на
земјата;
Да продолжи поддршката на одржливиот развој на институционалниот капацитет
на Заводот за да се овозможи подобро да одговори на потребите на своите
потрошувачи, обезбедувајќи податоци кои се точни, веродостојни, навремени и
изработени во целосна согласност се европското законодавство;
Да се интензивираат напорите за подобрување на квалитетот на статистичката
информација и да се зајакне довербата во методите и професионализмот, што ќе
обезбеди несомнителни статистички податоци за креаторите на политиката и
меѓународната заедница.

Во рамките на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2012,
Државниот завод за статистика е вклучен во следниве пилот-проекти:
•
•
•
•
•
•

Методологија за национални сметки
Агромонетарни статистики
Годишни статистики на растителното производство
Статистики на добиточното производство
Структура на заработувачката
Статистики на образованието – имплементација на ISCED 2011
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Статистики за истражување и развој
Статистики на животната средина
Краткорочни деловни статистики
Статистики на надворешната трговија
Паритет на куповната моќ
Хармонизиран индекс на трошоците за живот
Ад хок проект 1 - Анкета за користење на времето
Ад хок проект 2 - Структурни деловни статистики за услуги
Ад хок проект 3 - Подобрување на постоечкиот ИТ систем за креирање на
прашалници, базирано на метаподатоци и електронско прибирање на податоци

За време на проектот, 164 вработени од ДЗС и 13 лица од други институции од земјата,
учествуваа на вкупно 133 меѓународни настани. Во рамките на 15 проекти за
прибирање податоци беа реализирани приближно 150 активности, испорачани 73
производи и реализирани 58 резултати.
4.2.3.Повеќекорисничка програма за статистичка соработка ИПА 2014
Во рамките на својата меѓународна активност, во мај 2015 година, ДЗС аплицираше за
Повеќекорисничката програма ИПА 2014. Во јули 2015 година е потпишан договор за
грант во рамките на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА
2014.

Со договорот е предвидено да се спроведат и следните 13 пилот-проекти:
1. Методологија на националните сметки;
2. Европски систем на сметки - програма за трансмисија; Квартални
национални сметки;
3. Статистика на државни финансии;
4. Статистика на цени -ППП;
5. Деловни статистики - профилирање;
6. Статистика на меѓународната трговија со стоки;
7. Истражување на образованието за возрасни;
8. Употреба на информатичко-комуникациски технологии од домаќинства,
физички лица и претпријатија;
9. Краткорочни статистики;
10. Статистика на цени - хармонизиран индекс на трошоците на животот;
11. Статистика на растителното производство;
12. Статистика на добиточното производство;
13. Ад хок анкета за структурата на фармите.
Реализацијата на Програмата започна на 01.10. 2015 година, а ќе заврши на 31.08.2017
година.
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4.3. Комуникација и соработка со други институции
И во 2015 година, во функција на намалување на оптовареноста на извештајните
единици, ДЗС потпиша меморандуми за соработка со носители на административни
регистри (Управа за матична евиденција, Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство и Централен регистар на РМ). Во 2015 година беше склучен
Меморандум за соработка со Економскиот факултет во Прилеп, а беа склучени и
меморандуми за соработка со Сојузот на стопански комори на Македонија и со
Стопанската комора на Северозападна Македонија.
Во ноември 2015 година беше одржана Тркалезна маса со претставници на
компаниите-даватели на податоци и со претставници на трите стопански комори:
Стопанската комора на РМ, Сојузот на стопански комори на Македонија и Стопанската
комора на Северозападна Македонија.
Исто така, беа одржани и повеќе презентации од областа на статистиката за потребите
на средните училишта и високообразовните институции во земјата.
Во октомври 2015 година во Охрид беше одржана конференција со овластените
носители на тема Статистичкиот систем на Република Македонија - постигнувања и
предизвици.
Во 2015 година ДЗС го прослави јубилејот - 70 години од основањето, како и Светскиот
ден на статистиката. Настаните беа одбележани со соодветни манифестации, а по
повод 70-годишниот јубилеј, ДЗС им додели плакети за долгогодишната успешна
соработка на најзначајните носители на збирки на податоци.

5. ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ СЕ СООЧУВАШЕ ДЗС
Предизвиците со кои се соочуваше ДЗС во 2015 година можат да се лоцираат на четири
конкретни констатации и тоа:
- Модернизација на статистичкото производство;
- Недоставувањето, ненавременото и неточно доставување на податоци од одредени
извештајни единици;
- Координативната улога на ДЗС во статистичкиот систем на земјата и
- Состојбата со просторот во кој е сместен ДЗС.
Структурата на буџетот на ДЗС за 2015 година е неповолна (точка 1.1.3). Имено
предоминантен е делот во буџетот за плати на вработените во однос на средствата за
реализација на статистичките истражувања од Петгодишната програма за статистички
истражувања., што резултира со недостиг од финансиски средства за модернизација на
статистичкото производство во делот на начинот на прибирање и обработка на
податоците. ДЗС се соочува и со проблемот на застарени хардвери и софтвери кои се
користат во секојдневното работење од страна на вработените.
Проблемот на недоставувањето, ненавременото и неточно доставување на податоци
од страна на одредени извештајни единици (деловни субјекти) е резултат на
недоволната статистичка култура на деловните субјекти-извештајни единици, како и на
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фактот дека поради непостоење на соодветни служби во деловните субјекти и
неуредени односи помеѓу книговодствените бироа кои во име на деловните субјекти ги
пополнуваат статистичките извештаи, статистичките извештаи до ДЗС не се
доставуваат. За надминување на овој проблем, од страна на вработените беа вложени
дополнителни напори (доставување на промотивната брошура „Подобри податоциподобар живот“, писмени ургенции, телефонски јавувања и др.), а беа извршени и
непосредни посети на извештајните единици. Исто така, Државниот завод за
статистика, во непосредна комуникација со деловните субјекти, преку организирање на
средби од страна на стопанските комори, влијаеше на зголемување на свесноста за
важноста на статистичките податоци за самите субјекти и на кој начин и за кои цели
може да ги користат официјалните статистички податоци. Во функција на надминување
на овој проблем, во наредниот период се планира и покренување на прекршочни
постапки против прекршителите на Законот за државната статистика, односно
деловните субјекти кои не доставуваат статистички податоци до ДЗС.
Во однос на нецелосното остварување на координативната улога на ДЗС во
статистичкиот систем, и во 2015 година останува актуелен проблемот на нецелосно
остварување на законските надлежности на овластените носители кои се определени
во Законот за државната статистика (точка 6.7. од Извештајот).
Состојбата на зградата и целокупната инсталација на објектот (системот за парно
греење, електричната инсталација и др.), односно просториите за работа на ДЗС,
претставува сериозен проблем кој и во 2015 година го нарушуваше процесот на работа
на ДЗС, како и на Регионалното одделение за статистика во Скопје. Наведениот
проблем беше ублажен со поголемо финансиско вложување во поправките на
дефектите и во тековното одржување на објектот. Целосно решавање на проблемот во
однос на работниот простор се очекува со преземање на работните простории од
Министерството за транспорт и врски и преселување на вработените и опремата од
РОС Скопје во Централниот завод. Исто така, во наредниот период ќе биде потребно и
целосно реновирање на објектот.
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6. КООРДИНАЦИЈА НА СТАТИСТИЧКИОТ СИСТЕМ И ОВЛАСТЕНИ НОСИТЕЛИ

Националниот статистички систем на Република Македонија ги следи примерите од
земјите на Европската унија и истиот беше воспоставен со донесувањето на Законот за
државната статистика во 1997 година. Учесниците во статистичкиот систем, покрај ДЗС,
беа дефинирани со донесувањето на првата Петгодишна програма за статистички
истражувања за периодот 2008-2012 година.
Содржината на наведениот Закон имплицираше дека ДЗС е координатор на
статистичкиот систем, додека формално ДЗС беше етаблиран со донесувањето на
Законот за изменување и дополнување на Законот за државната статистика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.104/13) .
Координативната улога ДЗС ја реализира преку подготовката на Петгодишната
програма за статистички истражувања во соработка со овластените носители и преку
координација на меѓународната соработка во областа на статистиката.
Во согласност со член 21 од Законот за државната статистика, Државниот завод за
статистика, како координатор на статистичкиот систем, подготвува и Извештај за
активностите на овластените носители во однос на реализацијата на Програмата за
статистички истражувања за периодот 2013-2017 година. Добиениот извештај од
овластените носители, ДЗС го компилира во Извештајот кој го подготвува за своето
работење и кој го доставува до Владата на Република Македонија за информирање.
Според Законот, субјектите кои имаат статус на овластени носители се определуваат во
самиот Закон за државната статистика и во Петгодишната програма за статистички
истражувања. Покрај Народната банка на РМ, останати овластени носители се :
Министерството за финансии, Агенцијата за вработување на РМ, Фондот за пензиско и
инвалидско осигурување, Министерството за правда, Министерството за внатрешни
работи, Управата за хидрометеоролошки работи и Институтот за јавно здравје. Во
моментот, во примена е Програмата за статистички истражувања за периодот 20132017 година.
За првпат до овластените носители, во законски утврдениот рок, беше упатено
писмено барање да подготват краток извештај за реализацијата на статистичките
истражувања во 2015 година од нивна надлежност, како и да достават дополнители
податоци за евентуалните методолошки подобрувања во статистичките истражувања
и реализираните новитети, бројот на вработените кои работат на статистички
истражувања, дисеминацијата на податоците, меѓународната статистичка активност и
странска помош. Од овластените носители се бараше да достават и податоци за
евентуалните проблеми со кои се соочуваа во процесот на спроведувањето на
статистичките истражувања.
Извештаи беа добиени од сите овластени носители, освен од Министерството за
правда и Институтот за јавно здравје.
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6.1.Народна банка на Република Македонија
Во 2015 година Народната банка на Република Македонија, како и во 2014 година, има
спроведено вкупно 27 статистички истражувања, што е според планираните
истражувања наведени во Петгодишната програма. Од спроведените статистички
истражувања, 14 се со месечна периодика, 11 со тримесечна и 2 со годишна периодика.
Во однос на методолошките подобрувања во статистичките истражувања, направено е
следното:
Во однос на истражувањата „Биланс и преглед на останати финансиски институции“,
Народната банка ги објави монетарните извештаи со вклучување на податоците за
лизинг компаниите и финансиските друштва. Со тоа се постигна речиси целосна
покриеност на секторот „Останати финансиски институции“ за потребите на
монетарната статистика. Податоците за овие финансиски институции се расположливи
од почетокот на 2014 година.
Во статистичките истражувања „Извештај за пондерирани каматни стапки на
денарските и девизните (вкупни и нови) примени депозити и одобрени кредити на
банките“, беше заокружен среднорочниот проект за усогласување на статистиката на
каматни стапки со европската регулатива, со објавување нови серии на податоци.
Во статистичките истражувања „Платен биланс“ и „Странски директни инвестиции движења“, на крајот на септември 2015 година подобрен е опфатот на податоците за
директните инвестиции во странство. Со вклучувањето на
податоците за
реинвестираната добивка и краткорочните трговски кредити помеѓу домашните
директни инвеститори и странските компании-ќерки, постигната е идентична примена
на меѓународните стандарди на страната на средствата и на обврските според СДИ.
Исто така, започна и прибирањето на подетални податоци за трговските кредити во
линија со најновите статистички барања за нивна поделба, согласно со видот на
капиталната поврзаност со нерезидентите.
Во статистичките истражувања „Извештај за бројот на сметки преку кои се вршат
плаќањата,Извештај за употребата на платните инструменти и Извештај за употребата
на платежните картички и уреди на кои се користат во земјата„врз основа на
спроведената Анкета за специфицирање на статистичките податоци за извршените
активности во платниот промет, во почеток на 2015 година се доставени генерални
препораки до известувачите за начинот на специфицирање на поодделните категории
на податоци, со цел поголема унифицираност на статистичките податоци кои се
предмет на известување во делот на платежната статистика.
Во однос на новитетите во статистичките истражувања направено е следното:
Во статистичкото истражување „Индикатори за финансиската стабилност на
банкарскиот систем на Република Македонија - ИФС“ од „Програмата за статистички
истражувања 2013-2017“, направено е проширување на листата на индикатори за
финансиска стабилност со показатели за ликвидноста на финансиските пазари во
Република Македонија, чија пресметка е предвидена со соодветниот Водич на ММФ за
пресметување на индикаторите за финансиска стабилност. Станува збор за утврдување
на показатели за распонот меѓу котираните продажни и куповни цени (англ. bid-ask
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spread) и за прометот (англ. turnover ratio) на одделните финансиски инструменти со
коишто се тргува на одделните секундарни финансиски пазари. Показателите се
пресметуваат на дневна основа, а се објавуваат секој квартал, при што достапна е
дневна временска серија.
Во статистичкото истражување „Финансиска сметка“, во 2015 година беа преземени
низа активности за воспоставување нови и за порационално користење на постојните
извори на податоци за потребите на финансиските сметки. Во рамките на овие
активности, беше воспоставен нов извор на податоци со дополнување на збирката
податоци кои се прибираат со годишните сметки на деловните субјекти. Исто така, врз
основа на интензивната соработка со Министерството за финансии, беше конципирано
ново квартално известување за состојбата и прометот на финансиските средства и
обврски за секторот Држава. Покрај тоа, за обезбедување на податоци за
финансискиот инструмент хартии од вредност, започна известувањето за вложувањата
на резидентите на странските пазари на хартии од вредност, со примена на принципот
на поединечно известување за секоја одделна хартија од вредност. Воедно, беше
конципиран системот на извори на податоци за вложувањата во хартии од вредност на
домашниот пазар, од резиденти и нерезиденти, при што прибирањето на овие податоци
ќе започне во текот на 2016 година.
Во статистичките истражувања број „Бруто надворешен долг“ и „Бруто надворешни
побарувања“, донесена е нова подзаконска регулатива за евидентирање на склучените
кредитни работи со нерезидентите, со која се поедноставува процедурата за
евидентирање и се намалува обемот на документите кои се доставуваат до Народната
банка, во насока на намалување на известувачкиот товар.

Вработени во НБРМ кои работат на статистички истражувања
Вкупно 50 вработени во Народната банка работат на статистички истражувања, и тоа:
-6 вработени работат на истражувањата за Анкетата за инфлациски очекувања,
Анкетата за кредитна активност и цените на недвижности;
-5 вработени работат на пресметка на индикатори за финансиска стабилност;
-37 вработени работат на статистичките истражувања од областа на монетарната и
финансиската статистика, како и екстерните статистики;
Во однос на дисеминацијата на статистичките податоци реализирано е следното:
Податоците од статистичките истражувања во надлежност на Народната банка се
објавуваат на интернет-страницата на НБРМ, со соодветна периодика и рок за
публикување утврдени во Програмата.
Во статистичкото истражување „Биланс и преглед на останати финансиски институции“
Народната банка објави детални податоци за останатите финансиски институции, по
потсектори.
Во статистичкото истражување „Индикатори за финансиската стабилност на
банкарскиот систем на Република Македонија - ИФС“ проширената листа на
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индикатори за финансиска стабилност со показатели за ликвидноста на финансиските
пазари во Република Македонија, за прв пат е објавена на интернет страницата на
Народната банка.
Во статистичките истражувања „Платен биланс“ и „Странски директни инвестиции движења“, на крајот на септември 2015 година објавени се нови серии на податоци за
платниот биланс и СДИ кон странство-движења на интернет страницата на Народната
банка, за периодот од 2012 година наваму.
Меѓународната активност и странската помош се реализира како што следи:
Во 2015 година продолжи практиката на континуирано унапредување на капацитетот
на Народната банка во доменот на статистиката, преку обуки и соработка со централни
банки од земјите-членки на ЕУ преку инструментот за претпристапна помош на
земјите-кандидати за членство во ЕУ - ТАИЕКС (TAIEX), како и соработка со ММФ преку
техничка мисија во областа на монетарната статистика. Поконкретно, беа реализирани
следните активности:
- Техничка мисија на ММФ за монетарната статистика, која се одржа во февруари 2015
година;
- Студиска посета за статистиката на финансиските сметки – податоци за трансакции и
состојби, која се одржа во декември 2015 година во Загреб, Хрватска, во соработка со
Народната банка на Хрватска, а финансирана преку TAIEX;
- Експертска мисија за статистиката на хартии од вредност, за потребите на
монетарната и статистиката на финансиските сметки, која се одржа во март 2016
година, во соработка со Банката на Италија, а финансирана преку TAIEX;
- Експертска мисија за системот на прибирање податоци за монетарната статистика и
за супервизорски цели, која се одржа во ноември 2015 година, во рамките на
билатералната соработка со Народната банка на Хрватска;
- Студиска посета за платежната статистика на Народната банка на Република
Македонија и нејзиното понатамошно усогласување со платежната статистика на ЕЦБ,
која се реализираше во октомври 2015 година во Загреб, Хрватска, во соработка со
Народната банка на Хрватска, а финансирана преку TAIEX.

6.2.Агенција за вработување на Република Македонија
Агенцијата за вработување во 2015 година има спроведено три статистички
истражувања кои имаат месечна периодика.
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Во Агенцијата е вработено едно лице кое работи на статистичките истражувања.
Податоците од статистичките истражувања редовно се објавуваат на веб -страницата
на Агенцијата.
Податоци за методолошките подобрувања, новитетите во статистичките истражувања,
меѓународната активност и странската помош и за проблемите со кои се соочуваше
Агенцијата во 2015 година не се доставени.
6.3.Министерство за финансии
Министерството за финансии во 2015 година има спроведено вкупно 18 статистички
истражувања, односно 6 истражувања помалку во однос на 2014 година. Од
истражувањата, 12 се со месечна периодика, 4 се со тримесечна и 2 со годишна
периодика.
Во Министерството шест вработени се ангажирани за спроведување на статистички
истражувања. Податоците од статистичките истражувања, според календарот на
навременост, редовно се објавуваат на веб-страницата на Министерството.
Меѓународната активност и странската помош се реализираат во рамките на
Регионалниот проект на ММФ и ГФС/ЕСА методологијата.
Податоци за методолошките подобрувања, новитетите во статистичките истражувања.
и за проблемите со кои се соочуваше Министерството во 2015 година не се доставени.
6.4.Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија во 2015 година има
спроведено, како и во 2014 година, вкупно 5 статистички истражувања со годишна
периодика.
Во Фондот, за спроведување на истражувањата се ангажирани вкупно двајца
вработени.
Податоците од статистичките истражувања тековно се објавуваат на веб-страницата на
Фондот.
Податоци за методолошките подобрувања, новитетите во статистичките истражувања,
меѓународната активност и странската помош и за проблемите со кои се соочуваше
Фондот во 2015 година не се доставени.

6.5.Министерство за внатрешни работи
Министерството за внатрешни работи во 2015 година, како и во 2014 година, спроведе
вкупно 3 статистички истражувања , од кои 1 е со месечна периодика и 2 со годишна
периодика.
Во Министерството
вработени.

за спроведување на истражувањата се ангажирани вкупно 5
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Податоците од статистичките истражувања тековно се објавуваат на веб-страницата
на Министерството, а се доставуваат на месечно и на годишно ниво до Државниот
завод за статистика.
Податоци за методолошките подобрувања, новитетите во статистичките истражувања,
меѓународната активност и странската помош и за проблемите со кои се соочуваше
Министерството во 2015 година не се доставени.
6.6.Управа за хидрометеролошки работи
Управата за хидрометеролошки работи во 2015 година спроведе вкупно 6 статистички
истражувања, од кои 3 се месечни и 3 годишни истражувања. Бројот на истражувањата
е ист како и во 2014 година.
За реализација на статистичките истражувања се ангажирани вкупно 15 вработени.
Дисеминацијата на податоците се реализира преку објавување на податоците,
подготовка на информации до медиуми и разни баратели, месечни и годишни
извештаи за квалитет на површинските води до МЖСПП.
Меѓународната активност и странската помош се реализираат преку ГИЗ (Германска
техничка помош) во рамките на проектот Адаптација на климатските промени во
Сливот Дрим.
Од страна на Управата се нотирани следните проблеми во однос на реализацијата на
нивната дејност, а кои се во непосредна корелација со квалитетот на добиените
податоци од истражувањата:
-недостиг од стручен кадар;
-недостиг на буџетски средства за квалитетно одржување на метеоролошкиот и
хидролошкиот набљудувачки ситем,
-потреба од теренски возила за оперативни активности
метеоролошкиот и хидролошкиот набљудувачки систем;

и

одржување

на

- недостиг на буџетски средства за одржување и надградба на базата на климатолошки
податоци и соодветни софтверски статистички алатки;
-потреба од соодветни бази на податоци,
-потреба од соодветни обуки.
6.7.Согледувања на Државниот завод за статистика
ДЗС претставува координатор на статистичкиот систем во Република Македонија и таа
своја улога, пред сè, ја остварува преку процесот на подготовката и следење на
имплентацијата на Програмата за статистички истражувања. Имено, Заводот е
основниот носител кој во соработка со овластените носители ја подготвува Програмата
и ја доставува до Владата на усвојување. Државниот завод за статистика, исто така, е
основниот двигател кој се грижи за донесување и примена на еднозначни статистички
стандарди кои ги применуваат сите субјекти во статистичкиот систем на земјата.
Заводот, исто така, е одговорен за имплементација и на принципите утврдени во
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Кодексот за работа на европската статистика, кои како стандарди треба да ги
применуваат и овластените носители.
Од доставените извештаи, ДЗС може да констатира дека одредени овластени
носители (освен НБРМ и МФ) не успеваат во потполност да ги исполнат бараните
критериуми и дадените надлежности утврдени во Законот за државната статистика и
во Програмата за статистички истражувања. Како причина може да се истакне
недоволната обученост на лицата кои работат на статистичките истражувања или, пак,
статистиката им претставува дополнителна работна активност. Од тие причини,
потребни се дополнителни финансиски средства за нивна обука, со цел поголемо
ангажирање во имплементацијата на статистичките стандарди и методологии,
прибирањето и обработката на статистичките податоци, дисеминацијата на
статистичките податоци и заштитата на доверливоста на податоците со кои
располагаат.
Може да се констатира дека сето ова влијае на квалитетот на статистичките податоци
добиени од страна на дел од овластените носители, притоа имајќи го предвид фактот
дека податоците кои произлегуваат од статистичките истражувања кои се содржани во
Петгодишната програма за статистички истражувања претставуваат официјални
статистички податоци. Во наредниот период кај овластените носители, потребно е
кадровско зајакнување со нови вработувања, како и редовна обука за полесно
прифаќање и следење на европските методологии и стандарди и планирање на нови
форми на соработка.
ДЗС во наредниот период (тековната 2016 и 2017), особено во постапката за подготовка
на новата Програма за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година, за
надминување на евидентниот проблем, во соработка со овластените носители и
другите чинители во статистичкиот систем на земјата ќе преземе соодветни
активности, со цел надминување на проблемите и имплементација на европските
стандарди во областа на статистиката.
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Анекс 1:
Преглед на реализација на Програмата за статистички истражувања
(споредба 2015 со 2014 год.)

1.Сектор за социјални статистики
Број
на
Број
на
истражува
истражувања
ња во 2014
во 2015 год.
год.

Периодика област

Одделение за животен стандард
месечни

1

1

годишни

2

2

аналитички

1

1

петгодишни

-

-

вкупно

4

4

47

47

Одделение за социјални услуги
годишни
двегодишни

1

тригодишни

1

1

48

49

петгодишни
вкупно

Одделение за демографија и статистички регистар на населението
годишни

7

7

вкупно

7

7

Одделение за пазар на трудот

41

месечни

1

1

годишни

1

1

тримесечни

2

2

четиригодишни

1

вкупно
Вкупно
Сектор
статистики

4
за

социјални

5
63

65

2. Сектор за национални сметки
Периодика област

Број
истражувања
2015 год.

на Број
во истражувања
2014 год.

на
во

Сектор за национални сметки

1)

годишни

2

2

тримесечни

1

1

по план за анкети од Евростат

61)

61)

аналитички

27

27

Вкупно Сектор за национални
36
сметки

36

Истражување Паритет на куповната моќ

3.Сектор за деловни статистики, земјоделски статистики и статистики на животната
средина

Периодика - област

Број
истражувања
2015 год.

на Број
во истражувања
2014 год.

Одделение за статистика на животната средина, енергетика и транспорт
Енергија

42

на
во

годишни

12

12

месечни

12

12

полугодишни

2

2

годишни

11

11

петгодишни

3

-

месечни

2

2

тримесечни

2

2

1

1

5

5

годишни

2

2

двегодишни

-

Вкупно

52

Транспорт

Животна средина (вода, отпад)
Водостопанство
годишни
повеќегодишни

Отпад

49

Одделение за земјоделски статистики и регистар на земјоделски стопанства
Земјоделство - општо
тригодишни

1

-

годишни

2

2

месечни

2

2

неделни

-

-

Растително производство

43

годишни

13

13

годишни

2

2

месечни

1

1

годишни

7

7

тримесечни

1

1

2

2

месечни

2

2

тримесечни

1

1

годишни

3

3

Вкупно

37

36

Добиточно производство

Шумарство

Лов и риболов
годишни
Земјоделски цени

Економски сметки во земјоделството

Периодика област

Број на
истражувања во
2015 год.

Број на
истражувања во
2014 год.

Одделение за индустрија, градежна статистика и деловни тенденции
Градежништво
годишни 1)

5

5

полугодишни

1

1

44

тримесечни

1

1

месечни

3

3

месечни

2

2

годишни

1

1

месечни

1

1

тримесечни

3

3

полугодишни

1

1

годишни

1

1

Вкупно

19

19

Индустрија

Деловни тенденции

Одделение за внатрешна и надворешна трговија, ИКТ, туризам и угостителство
ИКТ
годишни

5

5

тримесечни

2

2

месечни

1

1

месечни

1

1

тримесечни

-

-

годишни

1

1

тримесечни

-

-

месечни

2

2

двегодишни 2)

-

-

Надворешна трговија

Внатрешна трговија

45

Угостителство и туризам
годишни

2

2

тримесечни

1

1

месечни

2

2

Вкупно

17

17

месечни

4

4

тримесечни

1

1

Вкупно

5

5

Одделение за цени

Одделение за статистички деловен регистар и економски класификации
-

-

Вкупно Сектор за деловни, земјоделски
130
и статистики на животната средина

Вкупна реализација на Програмата за
статистички истражувања

229

126

227

Програмата за статистички истражувања во 2015 година се реализираше во согласност
со планираната динамика и расположливите финансиски средства.
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Кратенки:
ДЗС - Државен завод за статистика
COICOP -Класификација на личната потрошувачка по намена ЕУ - Европска унија
ИПА - (Instrument for Pre-Accession Assistance) Инструмент за претпристапна помош
Евростат - Статистички завод на Европските заедници
еСтат - ИТ систем за автоматско метадата базирано генерирање на веб-форми за
прибирање на податоци преку интернет
ММФ- Меѓународен монетарен фонд
ESS - (European Statistical System) Европски статистички систем
ISCED - Меѓународна стандардна класификација на образованието
ИТ - Информатичка технологија
eDamis - Electronic Data files Administration and Management Information System
ЕССПРОС- Европски систем на интегрирана статистика за социјална заштита
НКД - Национална класификација на дејностите, Рев. 2
БДП - Бруто-домашен производ
ФИСИМ - Финансиски услуги мерени индиректно
АПУЖ - Анкета за приходи и услови за живеење
РОС - Регионални одделенија за статистика
НИП - Номенклатура на индустриски производи
НБРМ- Народна банка на Република Македонија
НПАА - Национална програма за усвојување на правото на Европската унија
НРМЕ- Национален едитор за референтни метаподатоци на Евростат
ПИМ – Метод на постојано инвентарисување
SMIS+ - Statistical Management Information System
СБПМ – Статистички бизнис процес модел
SDDS- (Special Data Dissemination Standard) Специјален систем за дисеминација на
податоци
SDMX – Statistical Data and Metadata Exchange
CATI-(Computer
assisted
интервјуирање со телефон

telephone

interviewing)

HICP - Хармонизиран индекс на трошоците на животот
PR – Peer Review
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