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Sovetot za statistika na Republika Makedonija,

na svojata vtora sednica, na 4 juli 2012,

go razgleda Izve{tajot za rabota

na Dr`avniot zavod za statistika vo 2011 godina

i go dade slednoto

M I S L E W E

"Sovetot za statistika na Republika Makedonija go prifa}a i go poddr`uva 

Izve{tajot za rabota na Dr`avniot zavod za statistika vo 2011 godina. 

Istovremeno, Sovetot za statistika smeta deka Dr`avniot zavod za 

statistika treba da dobie poddr{ka za potrebnite ~ove~ki i finansiski 

resursi za da mo`e da gi realizira svoite aktivnosti."

Pretsedatel na Sovetot za statistika 

na Republika Makedonija

prof. d-r Blagoja Markoski
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	 МИСИЈА	И	ВИЗИЈА	НА	ДРЖАВНИОТ	ЗАВОД	ЗА	СТАТИСТИКА

Мисијата на Државниот завод за статистика е да произведува и дисеминира официјални 
статистички податоци за македонската економија и општество, како основа за процесот на 
одлучување базирани на релевантни информации. 

Објавените статистички информации мора да бидат квалитетни, навремени, непристрасни, 
достапни и едноставни за користење.

Визијата на Државниот завод за статистика е да биде препознаен како институција 
која обезбедува квалитетни, навремени и меѓународно споредливи статистички податоци.
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П	р	е	д	г	о	в	о	р

Годишниот извештај за работата на Државниот завод 
за статистика претставува преглед на реализира-
ните активности и достигнувања на институцијата, 
како и новините воведени во 2011 година. 

Во согласност со Програмата за статистички 
истражувања, 2008-2012 година, Државниот завод 
за статистика ги реализираше сите статистички 
истражувања што требаше да бидат спроведени. 
Исто така, во 2011 година Државниот завод за 
статистика го донесе Стратешкиот план, 2012-2014 
година, со кој ги дефинираше целите и активностите 
кои ќе бидат приоритет за институцијата во следниот 
тригодишен период. 

Во текот на 2011 година Државниот завод за статис-
тика ја координираше активноста за вклучување на 
земјата во Специјалниот систем за дисеминација 
на податоци на Меѓународниот монетарен фонд 
(SDDS), стандард на ММФ. Специјалниот систем за 
дисеминација на податоците од ММФ е стандард кој 
е препорачан за зачленување на земјите кои сакаат 
да имаат влез во меѓународниот пазар на капитал за 
што нивните економски и финансиски податоци ќе 
бидат расположливи јавно, а според стандардите на 
ММФ за споредливост и навременост. На 21 ноември 
2011 година, Република Македонија стана дел од 
Специјалниот систем на Меѓународниот монетарен 
фонд за дисеминација на податоци. 

Процесот на хармонизација на македонската ста-
тистика со стандардите на ЕУ продолжи и во 2011 
година. Во своите тековни активности ДЗС ги импле-
ментираше препораките на Статистичкиот завод на 
Европската унија (Евростат), како и препораките од 
Поедноставеното партнерско оценување (Light Peer 
Review) од Европската комисија за напредокот во 
имплементацијата на Кодексот за работа (Code of 
Practice). 

Во рамките на овој процес, Државниот завод за 
статистика примени новини во своето работење, 
а воведе и нови истражувања. На пример, во 
социјалните статистики се воведе нов начин на 
интервјуирање со помош на компјутер и тоа: 
компјутерски асистирано интервјуирање со телефон 
и компјутерски асистирано персонално интервју, 
објавени се податоците за економските сметки во 
земјоделството по постојани цени за периодот  2006-
2009 година, спроведени се Анкетата за структурата 
на заработувачката и Анкетата за континуирана 
професионална обука. 

Извештајот за работата на Државниот завод за 
статистика е подготвен со цел да ги информира 
соработниците во земјата и во странство, корис-
ниците на статистички податоци, аналитичарите, 
истражувачите, извештајните единици и другите 
заинтересирани страни за работењето и постигна-
тите резултати на ДЗС. 

Концепцијата и содржината на Извештајот нудат 
целосна слика на работењето и активностите на 
институцијата за континуиран развој на статистич-
киот систем на Република Македонија и се надеваме 
дека на тој начин Извештајот ја исполнува својата 
цел.

м-р Благица Новковска, 
директор
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Кратенки:

ДЗС  Државен завод за статистика
ЕУ  Европска унија
IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) Инструмент за претпристапна  
 помош 
Евростат Статистички завод на Европските заедници 
ММФ Меѓународен монетарен фонд
ESS (European Statistical System) Европски статистички систем
ЕСМС Европски стандард за размена на референтни метаподатоци
CAF (Common Assessment Framework) Заедничка рамка за самооценување 
ИТ Информатичка технологија
MS ISA Microsoft Security and Acceleration Server
eDamis Electronic Data files Administration and Management Information System
eWA  eDAMIS Web Application
eWP eDAMIS Web Portal
 eWF eDAMIS Web Forms 
НКД Рев.2 Национална класификација на дејностите, Рев. 2
SDMX Statistical Data and Metadata Exchange (eXchange)
БДП Бруто-домашен производ
ФИСИМ Финансиски услуги мерени индиректно
SILC  (Survey on Income and Living Conditions) Анкетата за приходи 
 и услови за живеење
РОС Регионални одделенија за статистика
НИП Номенклатура на индустриски производи
КПД Класификација на производи по дејности
ИСО Меѓународна организација за стандарди
НПАА Национална програма за усвојување на правото на Европската унија
SMIS+ Statistical Management Information System
FADN (Farm Accountancy Data Network) Истражување за сметководствени податоци  
 на земјоделските стопанства  
ДИК Државна изборна комисија
АРС Анкета за работната сила
АПД Анкета за потрошувачката на домаќинствата
SDDS (Special Data Dissemination Standard) Специјален систем за дисеминација на  
 податоци
CATI (Computer assisted telephone interviewing) Компјутерски асистирано  
 интервјуирање со телефон
CAPI (Computer assisted personal interviewing) Kомпјутерски асистирано  
 персонално интервју
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Стратешки	цели	на	
Државниот	завод	за	статистика
 
Државниот завод за статистика во 2011 година го 

донесе Стратешкиот план за периодот 2012-2014 

година, посветувајќи внимание на исполнувањето 

на пет приоритети: 

1.	Хармонизација	на	статистиките	според		 								
стандардите	на	ЕУ
Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели 
се: подготвување на Петгодишната програма за 
работа 2013-2017, понатамошно хармонизирање на 
статистичките истражувања со методологиите на ЕУ, 
имплементација на препораките од поедноставеното 
партнерско оценување од страна на Евростат за 
примена на принципите на Кодексот за работа на 
европската статистика, доставување на податоците 
до Евростат преку единствена влезна точка со 
користење на алатките и форматите пропишани 
од Евростат и воспоставување и одржување на 
централизирано складиште на метаподатоци. 

2.	Јакнење	на	координацијата	на	националниот	
статистички	систем
Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели 
се: понатамошно јакнење на улогата на Држав-
ниот завод за статистика како координатор на 
Националниот статистички систем, поддршка во 
зајакнувањето на капацитетот на овластените 
носители во Националниот статистички систем со 
обуки од одредени области од заеднички интерес 
и потпишување на меморандуми, протоколи за со-
работка, учество во заеднички проекти и поефикасна 
поделба на надлежностите со останатите овластени 
носители во Националниот статистички систем. 

3.	Јакнење	на	соработката	со	давателите	на	
податоци	и	имателите	на	административни	
збирки	на	податоци
Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели 
се: подигнување на свеста за значењето на 
официјалната статистика, вклучување на Државниот 
завод за статистика во креирањето и ажурирањето на 
административни збирки на податоци и намалување 
на оптовареноста на извештајните единици.

4.	Јакнење	на	соработката	и	комуникацијата	
со	корисниците,	континуирано	мерење	на	
потребите	и	задоволството	на	корисниците	и	
јакнење	на	довербата	во	статистиката
Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели се: 
едноставен пристап на корисниците до официјалните 
статистички податоци, намалување на временскиот 
период од прибирањето до објавувањето на 
статистичките податоци, изработка на статистичките 
производи според очекувањата на корисниците и 
примена на политиката за пристап до анонимизирани 
микроподатоци за научно-истражувачки цели. 

5.	Јакнење	на	институционалниот	капацитет	на	
ДЗС
Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели 
се: одржливост и подобрување на капацитетите 
на човечките и на техничките ресурси, јакнење 
на капацитетите за управување со работните 
процеси, јакнење на капацитетите за преговори со 
ЕУ и рационално користење на расположливите 
финансиски средства, вклучувајќи ги и средствата 
од претпристапните фондови.

За остварување на планираните приоритети и цели 
на Стратешкиот план, беа дефинирани неколку 
програми: Секторски статистики, Надградба на ста-
тистичката инфраструктура, Јакнење на соработката 
и комуникацијата со корисниците, континуирано 
мерење на потребите и задоволството на корис-
ниците и јакнење на довербата во статистиката и 
Зајакнување на координацијата на националниот 
статистички систем. Реализацијата на сите програми 
бара ангажман на соодветни човечки и финансиски 
ресурси, а динамиката на нивната реализација 
е дефинирана во Планот за спроведување на 
Програмата, што е составен дел на Стратегијата.
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Државниот завод за статистика е стручна, самостојна 
и управна организација чија надлежност и делокруг 
на работа се уредени со Законот за организација и 
работа на органите на државната управа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02 и 
82/08) и Законот за државната статистика (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.54/97, 21/07 и 
51/11).

Во согласност со Законот за државната статистика, 
Државниот завод за статистика, врз научни основи, на 
државните органи, локалната самоуправа, деловните 
субјекти, јавните претпријатија, јавните служби и 
на други корисници им обезбедува информации за 
состојбите и движењата на националната економија, 
човечките ресурси, демографијата, заштитата на 
животната средина и во други области.

Државниот завод за статистика е одговорен за про-
дуцирање на официјалната статистика во Репуб-
лика Македонија, и е координатор на статистичкиот 
систем во Република Македонија.

Следејќи	ја	својата	улога,	ДЗС:
• преку редовни средби со корисниците ги утврдува 

нивните потреби   и според тоа ги ажурира своите 
истражувања, 

• ги распоредува приоритетите во временска рамка 
со тоа што постојано вложува напори да дава 
навремена повратна статистичка информација 
на корисниците,

• го организира кадровскиот капацитет со цел да 
одговори на новите предизвици и на потребите 
на корисниците.

Државниот завод за статистика посветува особено 
внимание на доверливоста на статистичките пода-
тоци. Податоците што се прибираат од извештајните 
единици претставуваат доверливи податоци, се 
користат исклучиво за статистички цели, а се публи-
куваат како збирни (агрегирани) податоци.

Државниот завод за статистика, како координатор 
на статистичкиот систем, преку соработка со учес-
ниците во системот обезбедува:

• прибирање на податоци со различни пристапи 
за добивање на споредлива статистичка инфор-
мација со користење на унифицирана статистичка 
инфраструктура - класификации, номенклатури 
и индикатори; 

• елиминирање на дуплицитет при прибирањето 
на податоците, а со тоа и намалување на оптова-
реноста на давателите на податоци;

Улогата	на	Државниот	завод	за	статистика
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Собранието на РМ го усвои Законот за изменување 
и дополнување на Законот за државната статистика 
и тој беше објавен во „Службен весник на РМ“ 
бр. 51/2011, во април 2011 г. Изменувањето и 
дополнувањето на Законот е направено заради 
усогласување со Регулативата 223/2009 на Европ-
скиот парламент и на Советот и тоа особено во 
однос на:

• принципите на кои се заснова официјалната 
статистика,

• критериумите за квалитет,

• примената на пасивната доверливост,

• потенцирањето на улогата на Државниот завод 
за статистика како координатор на статистичкиот 
систем на земјата, како во домашни, така и во 
меѓународни услови,

• имплементацијата на Кодексот за работа на 
европската статистика во работењето на ДЗС,

• намалувањето на глобите до 30%,

• условите за потребната стручна подготовка 
кои треба да ги исполни лицето именувано за 
директор, односно заменик-директор на ДЗС,

• условите за гарантирање на производството на 
квалитетни и објективни статистички податоци.

Државниот завод за статистика, како координатор, 
Народната банка и Министерството за финансии 
успешно го минаа подготвителниот период за вклу-
чување во Специјалниот систем за дисеминација на 
податоци на Меѓународниот монетарен фонд (SDDS 
- Special Data Dissemination Standards) и обезбедија 
ажурирани податоци за креирање на национална 
страница на податоци. Овој стандард има за цел да 
ги насочи земјите-членки кои имаат или би сакале да 
имаат пристап до меѓународниот пазар на капитал, 
да ги применуваат основните начела за објавување 
на економските и финансиските статистички пода-
тоци.

Направено е ажурирање и верификација на мета-
податоците за Специјалниот стандард за дисеми-
нација на податоци на ММФ. Тие се објавени на веб-
страницата на ММФ. 

Во текот на декември 2011 година, Државниот завод 
за статистика го спроведе третото самооценување 
според Заедничката рамка за оценување (CAF-
Common Assessment Framework).

• зголемување на довербата во ДЗС преку при-
мена на стандарди и унифицирани пристапи во 
дисеминацијата на статистичките податоци.

ДЗС ги развива своите активности почитувајќи ги 
главните принципи од Кодексот за работа на европ-
ската статистика (неутралност, објективност, стручна 
независност, сигурност, статистичка довер-ливост и 
рационалност).

Државниот завод за статистика ги развива, произ-
ведува и дисеминира статистиките со почитување 
на следните критериуми за квалитет: релевантност, 
точност, навременост, придржување кон предвидените 
рокови, пристапност и јасност, кохерентност и спо-
редливост (на национално и на меѓународно ниво).

Државниот завод за статистика е носител на меѓу-
народната статистичка соработка. Во таа насока, 
значајни се напорите на ДЗС за хармонизација на 
статистичкиот систем на државата со статистичките 
системи на државите од Европската унија, а во функ-
ција на задоволување на домашните и на странските 
корисници со споредливи статистички податоци.

1.	СТАТИСТИЧКА	ИНФРАСТРУКТУРА

За постигнување на резултати со висок квалитет 
на државната статистика, од голема важност е 
постоењето на соодветна инфраструктура

1.1.	Административни	капацитети

Обезбедувањето на кохерентна статистичка импле-
ментација на стандардите на ЕУ во различни 
сектори и постоењето на солидна статистичка 
инфраструктура е од големо значење.

Во оваа смисла, Државниот завод за статистика 
ги дефинираше своите вредности и цели во Стра-
тегискиот план 2012-2014, кој беше усвоен од страна 
на Стручниот колегиум на ДЗС на 22 ноември 2011 г. 
и поддржан од Советот за статистика. Ова е 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.

Во насока на промовирање на примената на 
европскиот Кодекс на добра пракса, ДЗС, на својата 
веб-страница, ја објави брошурата од Кодексот на 
македонски јазик (ревидирана верзија).
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      1.1.1. Човечки ресурси

Во согласност со утврдените законски надлежности 
и Уредбата за внатрешната организација на органите 
на државната управа („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.93/00 и 14/02), во ноември 
2011 година е донесен нов Правилник за внатрешна 
организација на Државниот завод за статистика. 
Правилникот е донесен за понатамошно усогла-
сување на поставеноста на организациската струк-
тура на ДЗС во насока на оптимално насочување на 
човечките ресурси, кон реализација на основната 
дејност на ДЗС и поставените стратешки цели. 
Според Правилникот, ДЗС своите надлежности ги 
извршува во седум сектори и 36 одделенија. 
Бројот на вработените во Државниот завод за ста-
тистика, со состојба 31 декември 2011, изнесуваше 
269 лица. Во централниот Завод се вработени 186 
лица, а 83 лица во регионалните одделенија за 
статистика. 

Во текот на 2011 година, во ДЗС е вработенo едно 
лице по НПАА. Во текот на 2011 година, по различни 
основи, 8 лица го напуштиja ДЗС од кои 4 лица  се 
пензионираа.

Графикон 1. 
Број на вработени во ДЗС, по локација и по пол 

Графикон 2. 
Вработени во ДЗС, по локација и по возраст

 

Графикон 3. 
Вработени во ДЗС, по локација и по образование
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1.1.2.Организациска шема на ДЗС 
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1.1.3. Стручно усовршување на вработените

Државниот завод за статистика посветува големо 
внимание на развојот на човечките ресурси преку 
континуирана обука за развој на способностите и 
вештините на вработените. Ова е во блиска врска 
со воспоставувањето на култура на квалитет, 
интегритет и професионалност. Во таа насока, 
ДЗС ја препозна потребата за постојана обука на 
вработените со цел да се одговори на зголемените 
барања за статистички податоци во согласност со 
меѓународните стандарди.

Во 2011 година, 2 лица од ДЗС учествуваа на 2 
меѓународни конференции, 28 лица на 26 состаноци 
на Евростат и 5 лица на 3 други меѓународни 
состаноци. Исто така, ДЗС имаше 446 учества на 100 
надворешни обуки. Едно лице од ДЗС учествуваше 
на повеќемесечно стажирање во Евростат.

Во 2011 година, ДЗС се претстави со 12 презентации 
на меѓународни настани. 

Во согласност со планот за обука, ДЗС и во 2011 
година продолжи со практиката на организирање 
на предавања реализирани од страна на своите 
вработени. Се одржаа вкупно 4 внатрешни обуки на 
кои присуствуваa вкупно 77 лица, или по 26 лица во 
просек на секоја обука. Од нив 3 беа општи, а една 
специјализирана обука. Обуките се однесуваа на: 
Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства 
и типологија, Функционирање и идни активности на 
Библиотеката на ДЗС и Ms Access.

Графикон 4.  
Учество на лица од ДЗС според видот на настанот

Графикон 5. Учество на настани по сектори
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Другите прашања од интерес за работењето на 
Заводот, иницирани од член на Колегиумот.

Во текот на 2011 година Колегиумот одржа вкупно 14 
седници на кои беа разгледани повеќе материјали 
од областа на државната статистика, вклучувајќи 
ги и материјалите поврзани со подготовката, 
организацијата и спроведувањето на Пописот на 
населението, домаќинствата и становите, 2011 
година.

1.1.5. Буџет на Државниот завод за статистика

Вкупниот буџет на ДЗС во 2011 година изнесуваше 
743.274.000 денари во чии рамки средствата за 
спроведување на редовните активности на ДЗС 
изнесуваа 143.274.000 денари, а средствата за 
спроведување на Пописот на населението, дома-
ќинствата и становите во РМ во 2011 година из-
несуваа 600.000.000 денари. Со Одлуката за пре-
распределба на средства меѓу буџетските корисници 
на централната власт и меѓу фондовите на Буџетот 
на РМ за 2011 година ("Службен весник на РМ 
бр.128/2011"), вкупниот буџет на ДЗС изнесуваше 
491.374.000 денари, во чии рамки средствата за 
спроведување на редовните активности на ДЗС 
изнесуваа 145.374.000 денари, а средствата 
за спроведување на Пописот на населението, 
домаќинствата и становите во РМ во 2011 година 
изнесуваа 346.000.000 денари. Државниот завод за 
статистика поднесе посебен извештај до Владата 
на РМ за одобрените и реализираните средства 
за Пописот. Буџетот во 2011 година, наменет за 
спроведување на редовните активности на ДЗС, 

1.1.4. Стручен колегиум на ДЗС

Стручниот колегиум на ДЗС е стручно и совето-
давно тело на директорот на Државниот завод за 
статистика. Членови на Колегиумот се директорот 
на ДЗС, заменикот на директорот на ДЗС и раково-
дителите на секторите. Во рамките на остварувањето 
на своите функции од Деловникот за работа, 
Колегиумот донесува  работни заклучоци, мислења, 
препораки и сл.

Колегиумот  разгледува и  дава мислења по:
• Предлог-програмата за статистички истражувања 

- петгодишна, годишните предлози за нејзини 
измени и дополнувања; 

• Годишната програма за работа на Заводот;

• Предлог-пресметката за потребните средства за 
наредната година и Извештајот за финансиското 
работење во претходната година;

• Стратешкиот план на Заводот и други стратешки 
документи;

• Грантови и меѓународни проекти и програми;

• Политики и процедури и стручни прашања 
поврзани со  работата на Заводот;

• Годишниот извештај за работата на Заводот;

• Инструментите за статистичките истражувања 
што треба да ги донесе Владата на Република 
Македонија (класификации, номенклатури, уред-
би и др.);

• Остварувањето на статистичката меѓународна 
соработка на Заводот и

Графикон 6. Буџетски средства наменети за спроведување на редовните активности на ДЗС 
во 2011 година, во споредба со 2010
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во однос на претходната година, беше намален за 
8.54% (без да бидат земени предвид средствата 
одобрени за пописните активности во 2010 и 2011 
година). 

Најголемо учество во буџетот наменет за спрове-
дување на редовните активности на ДЗС имаше 
Програмата за статистички истражувања со 62.3%. 
Намалувањето на буџетот наменет за спроведување 
на редовните активности во 2011 година, во однос 
на 2010 година, се должи на намалувањето на про-
грамата Администрација за 4.36% и Програмата 
за статистички истражувања за 8.53%. Потребните 
средства за национално кофинансирање за инсти-
туционалната претпристапна помош - Повеќекорис-
ничката програма IPA, не беа обезбедени во одоб-
рениот буџет за 2011 година.

1.1.6. 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 средствата се користат ефикасно 
и економично и дали ефективно се остваруваат 
планираните цели.

Внатрешната ревизија му обезбедува на дирек-
торот на ДЗС дополнително уверување дека спро-
ведувањето на механизмите за управување и кон-
трола е соодветно, економично и конзистентно 
со општоприфатените стандарди и националното 
законодавство. Таа му обезбедува на директорот 
анализи, препораки, совети и информации за 
прегледаните активности, со цел да придонесе во 
подобрувањето на работењето на ДЗС. 
Внатрешните ревизори во текот на 2011 година 
извршија 5 ревизии за кои изготвија ревизорски 
извештаи, врз основа на стратешките и Годишниот 
план за внатрешна ревизија и плановите за поеди-
нечните ревизии, во согласност со меѓународните 
стандарди за професионално извршување на 
внатрешната ревизија.
Во 2011 година е изготвен и Годишниот извештај за 
извршените ревизии и активностите на внатрешната 
ревизија за 2010 година.

1.1.7. Совет за статистика на
Република Македонија

Советот за статистика на Република Македонија, 
како стручно советодавно тело за државната 
статистика, е формиран со Одлука на Собранието на 
Република Македонија бр. 07-4481/1 од 22 октомври 
2007 година. 
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Положбата и надлежностите на Советот за статис-
тика се утврдени во членовите 10, 11 и 12 од Законот 
за државната статистика.

Во текот на 2011 година Советот одржа вкупно 11 
седници. Во согласност со неговата надлежност, 
утврдена во Законот за државната статистика,     
Советот разгледа повеќе материјали од областа 
на државната статистика и тоа: Предлог-законот за 
изменување и дополнување на Законот за држав-
ната статистика, методолошки и други материјали 
поврзани со подготовката, организирањето и 
спроведувањето на Пописот на населението, 
домаќинствата и становите, 2011 година, повеќе 
статистички класификации и номенклатури, инфор-
мации за работењето на ДЗС и за состојбите во 
статистичкиот систем на земјата, како и други мате-
ријали.

1.2.	Поддршка	на	статистичките	аутпути,	
							техничка	инфраструктура
      

1.2.1. Управување со квалитет 

Следењето на квалитетот во ДЗС се базира 
на стандардите за квалитет воспоставени во 
Европскиот статистички систем (ЕСС)  и искажани 
во Декларацијата за квалитет на ЕСС и Европскиот 
код на пракса. И во 2011 година ДЗС ја продолжи 
праксата на периодично двегодишно самооценување 
со CAF алатката и го реализираше третото само-
оценување.

Користењето на CAF моделот за самооценување му 
обезбеди на Државниот завод за статистика моќна 
рамка за иницирање на процесот на постојано 
унапредување со тоа што им овозможи на вработените 
да научат повеќе за самите себе и за областите во 
кои е потребно и можно унапредување.

Во однос на мерењето на квалитетот на статис-
тичките продукти, изработката на извештаи за 
квалитет по завршувањето на статистичките истра-
жувања станува редовна практика во ДЗС за оние 
истражувања за кои во Евростат постојат наменски 
развиени темплејти.

Во делот на квалитетот на процесите, беше под-
готвена Програма за обезбедување на квалитет во 
фазата на обработка на податоците од Пописот. 
Истата ќе биде основа за подготовка на програми за 
осигурување на квалитет во наредниот период.

1.2.2. Метаподатоци

Имплементацијата на  усвоениот статистички бизнис 
процес модел  на ДЗС започна во делот на подготовката 
на Програмата за работа за 2012 година, како и во 
направената реорганизација на Одделението за 
внес и поддршка на анкети. Подготвена е Стратегија 
за развој на метаинформацискиот систем на ДЗС. 

Во врска со активностите за регистрирање на 
статистичките варијабли, подготвени се темплејти 
за опишување на нивните атрибути.
      

1.2.3. Намалување на товарот 
  на извештајните единици

Во однос на реализацијата на Акцискиот план за 
намалување на оптовареноста на извештајните 
единици, ДЗС продолжи со преземање на  повеќе 
иницијативи. 

Во однос на активноста за воведување на групата 
на претпријатија како нова статистичка единица 
во Деловниот регистар, ДЗС вклучува и нови 
дополнителни податоци од  административни извори 
за подобар квалитет на податоците.

ДЗС е посветена на стратешката цел за намалување 
на оптовареноста на извештајните единици 
преку испитување на можностите за користење 
на административните извори на податоци за 
статистички цели во повеќе области, како на 
пример потпишување на меморандуми и договори 
за соработка со Управата за јавни приходи, 
централниот регистар и Агенцијата за вработување 
на Република Македонија

      1.2.4. Систем за следење на трошоци

Еден од приоритетите кој е вграден во Стратегијата 
на ДЗС, а и во НПАА, е определување на трошоците 
на индивидуалните статистики во целина, како и по 
фази. За таа цел, во ДЗС е воспоставен  Систем за 
следење на трошоците како дел од  Системот за 
следење на квалитетот. Во функција се три модули:  

• за евиденција на трошоците за печатење, 

• за евиденција на трошоците за фотокопирање и   

• за евиденција на дневните активности на 
вработените.    
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1.2.5. Сигурност на податоците и      
   статистичка доверливост

Сигурноста на податоците и статистичката довер-
ливост во ДЗС се обезбедуваат со технички средства, 
имплементација на нови технологии, поддржана и со 
соодветно управување и процедури и правилници. 

Во поглед на статистичката доверливост, усвоени се 
документите за пристап до микроподатоци за научно-
истражувачки цели и е организирана т.н. безбедна 
просторија каде што, во согласност со усвоените 
правилници, квалификувани лица може да работат 
со заштитени микроподатоци. Подготвен е Прирачник 
за заштита од статистичко разоткривање. Во ДЗС 
постои работна група која е обучена да користи 
алатки за заштита од статистичко разоткривање 
(за микроподатоци и табеларни податоци) и да 
продуцира датотеки со заштитени податоци.

Во насока на заштита на личните податоци, Држав-
ниот завод за статистика во ноември 2011 г. донесе 
неколку клучни документи:

• План за создавање систем на технички и органи-
зациски мерки за обезбедување на тајност и 
заштита на обработката на личните податоци

• Правилник за начинот на правење на сигурносна 
копија, архивирање и чување, како и за повторно 
враќање на зачуваните лични податоци

• Правилник за техничките и организациските 
мерки за обезбедување на тајност и заштита на 
обработката на личните податоци во Државниот 
завод за статистика

Дел од системот за пресметка на трошоците во ДЗС 
е и дневното евидентирање на потрошеното време 
по активности што е во функција од 2009 година. 

Земајќи го предвид фактот дека во 2011 година 
трошоците за плати на вработените изнесуваа 80 % 
од буџетот на ДЗС, од посебно значење е следењето 
на искористувањето на работното време. Факт е 
дека платите на вработените се најголемиот трошок 
во секое статистичко истражување, а овој систем 
овозможува увид за нивниот удел во цената на секое 
истражување одделно. Анализата за 2011 година 
покажа некои интересни согледувања.

Соодносот помеѓу директното време (она кое се 
поврзува со конкретно истражување) и индиректното 
време (она кое на некој начин е поддршка на 
спроведувањето на истражувањата) е 69.45% 
наспроти 30.55%, што е приближно на европските 
стандарди.

Во поглед на единиците на трошок, според евиден-
цијата, вкупно најмногу работни денови се потрошени 
за истражувањата:  

• Анкета за работната сила, 2074 часа

• Месечно статистичко истражување за вработени 
и плати, 2175 часа

Распределбата на времето посветено на различни 
фази од статистичката продукција, според усвоениот 
бизнис-процес модел, е како што следи: 

Графикон 7 
Процент на регистрирано време по одделни фази од 
статистичкиот бизнис процес модел • Правилник за определување на 

обврските и одговорностите на ад-
министраторот на информацискиот 
систем и на останатите овластени 
лица

• Правилник за начинот на униш-
тување на документите, како и на-
чинот на уништување, бришење 
и чистење на медиуми во Држав-
ниот завод за статистика

• Правилник за пријавување, реак-
ција и санирање на инциденти 
во процесот на обработка на по-
датоци во Државниот завод за ста-
тистика. 
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1.2.6. Користење на колаборативната   
инфраструктура на Евростат - трансмисија 
на податоци преку „Единствена влезна точка“
 

Државниот завод за статистика редовно ја исполнува 
својата обврска за доставување статистички 
податоци до Евростат, при што тоа се прави во сè 
поголем обем преку дефинираната „Единствена 
влезна точка“ и со користење на расположливите 
алатки за поддршка кои ги нуди системот eDamis 
(eDamis веб апликација- eWA, eDamis веб портал 
-eWP и eDamis веб форма -eWF).

Продолжува трендот на зголемување на бројот 
на датасетови кои се доставуваат во Евростат  
преку Единствената влезна точка, со користење 
на eDamis алатките. Користењето на веб-порталот 
за трансмисија беше минорно и во претходните 
години, но сега воопшто не се користи бидејќи 
тој начин на доставување на податоци е наменет 
првенствено за институции кои немаат координатор 
за трансмисија. Во врска со преносот на податоци 
од ДЗС, во периодот јануари- декември 2011 година 
се забележани 369 испраќања на податоци, а се 
испратени 307 сетови на податоци. За споредба, во 
периодот јануари-декември 2010 година се забе-
лежани 249 испраќања на податоци, а се испратени 
202 сетови на податоци. 
Значајно е да се истакне и тоа дека бројот на повто-
рени трансмисии (поради неисполнети валидациски 
правила) е намален во последнава година за 3% 
што  укажува на зголемена контрола во користењето 
на валидациските правила. 
Со прифаќањето и користењето на алатките што ги 
обезбедува Евростат за трансмисија на податоци 
преку eDamis, автоматски е усвоен и форматот 
SDMX за трансмисија на податоци, а во согласност 
со усвоената ЕСМС (Euro SDMX) структура, во 
ДЗС перманентно се работи на прибирање на 
релевантните референтни метаподатоци. Бидејќи 
во ДЗС веќе две години постои ЕСМС базата, 
вработените се запознаени со содржината на 
ЕСМС структурата (концептите и индикаторите 
за квалитет) и со Националниот едитор на рефе-
рентни метаподатоци на Евростат, како алатка за 
трансмисија на референтните метаподатоци до 
Евростат. 
Од следниот графикон се гледа зголемувањето на 
обемот на доставени податоци до Евростат во 2011 
година што изнесува 52%.

Значајно е да се каже и тоа дека за потребите на 
доставување на податоци до Евростат, ре-довно 
се прави прекодирање на варијаблите (транс-
кодификација) во согласност со кодовите од соод-
ветните регулативи на Евростат.

1.2.7. ИТ инфраструктура

Преку ЕУ финансираниот проект Повеќекорисничка 
програма ИПА 2009 беа набавени 27 лап топ компју-
тери кои се користea за спроведување на Анкетата 
за работната сила преку воведување на нов начин 
на интервјуирање и тоа: компјутерски асистирано 
интервјуирање со телефон (CATI) и компјутерски 
асистирано персонално интервју (CAPI). 

Графикон 8 
Доставени податоци до Евростат 
(споредба 2011 со 2010 година) 

Графикон 9 
Доставени податоци до Евростат, според типот на 
користената алатка (споредба 2011 – 2010 година) 
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Поради недостиг на средства, врската со регио-
налните одделенија сè уште се остварува преку 
64 kbit/sec линк кој претставува супстандардно 
решение за пренос на податоците од регионалните 
одделенија до централниот завод и обратно.

Во поглед на апликативниот развој, ДЗС целосно 
се потпира на сопствени ресурси при изработката 
на ИТ системи за поддршка на статистичката 
продукција, а како развојни алатки се користат 
широко распространети комерцијални софтвери 
(Microsoft), но и специјализирани софтвери за 
статистички потреби како Blaise и SAS.

1.3.	Дисеминација

1.3.1. Дисеминација на податоци

Главна цел на дисеминацијата е да се обезбедат 
дисеминациони продукти и услуги коишто ќе ги 
исполнат современите потреби на корисниците на 
официјалните статистички податоци. 
Интернетот е главен канал за дисеминација на 
статистичките податоци и информации. 
Во насока на редизајн на статистичките публикации, 
Државниот завод за статистика подготви анализа на 
постоечките статистички публикации, како и план за 
нивен редизајн во однос на содржината,  кој  ќе се 
реализира континуирано.

1.3.2. Статистичките податоци достапни on-
line - повеќе податоци и повеќе корисници

Веб-страницата на Државниот завод за статистика 
прераснува во основен извор на информации 
за официјалната статистика. На веб-страницата 
корисниците имаат пристап до публикациите што 
ги издава институцијата, како и пристап до база на 
податоци во која се содржани податоци од повеќе 
тематски области и податоци по региони и по 
општини. 
Од година во година бројот на посетители на веб-
страницата постојано расте. Порастот на бројот на 
посетители во 2011 година, во однос на 2010 година, 
драстично е зголемен заради актуелноста на 
информациите поврзани со Пописот на населението, 
домаќинствата и становите, 2011 и изнесува 50,17%. 
Посетеноста на базата на податоци на веб, исто 
така, се зголемува. Од јануари 2011 до декември 
2011 година, табелите во базата на податоци вкупно 
се посетени 33028 пати или месечно, во просек, 
околу 2752 пати. 
Новата веб-страница на Државниот завод за 
статистика е ставена во функција на 11.05.2011 
година. Таа е дизајнирана според потребите и 
барањата на корисниците и во согласност со 
европските стандарди. Информациите за сооп-
штенијата, публикациите, класификациите и другите 
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информации се организирани по области. Календарот 
на објавување сега е динамички, со информации 
за објавувањето на статистичките соопштенија за 
цела 2011 година, со можност за пребарување по 
различни критериуми: по тип на издание, по област, 
по соопштение, по датум на објавување. Воведени 
се неколку алатки како: Калкулатор на тро-шоците 
на животот, ЕУ Индикатори 2020, можност за 
избирање на сет на податоци од половите статис-
тики, Општини и населени места со можност за пре-
барување на ниво на општини и населени места.
Во насока на задоволување на потребите на корис-
ниците, од 21.12.2011 година Државниот завод за 
статистика започна со презентирање на табелите 
со статистичките податоци од соопштенијата на 
веб-страницата и во Excel формат. Исто така, ДЗС 
започна да го користи социјалниот медиум Twitter 
преку кој ги известува своите корисници за најновите 
соопштенија, публикации и активности на Државниот 
завод за статистика.
Доуреден е делот со клучни зборови за препознавање 
на веб-страницата при пребарување на интернет-
пребарувачите. Направен е нов интерфејс за пристап 
до обрасците од статистичките истражувања. Делот 
со корисничка поддршка е проширен со пристап 
до европските статистички податоци (ESDS User 
Support), додадени се алатки за препраќање, тви-
тување и печатење на одредени страници од веб-
страницата.

1.3.3. Публицистичка дејност на 
институцијата 

Резултатите од статистичките истражувања преку 
статистичките публикации се достапни до корис-
ниците во земјата и во странство. Во 2011 година 
беше зголемен обемот на статистички публикации 
во однос на претходната година.
Статистиката за дисеминацијата покажува дека во 
2011 година се остварени следните резултати:

• објавени се 306 изданија во едицијата "Сооп-
штенија“, 

• објавени се 33 изданија во едицијата "Статистички 
прегледи“, 

• објавени се 4 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,

• добиени се 622 барања за податоци од корис-
ниците во земјата и во странство. 

 Во 2011 година бea објавени и публикациите:

"Статистички	годишник	на	Република	Македонија”	
- публикација во која се презентирани статистички 
податоци за демографската, социјалната и економ-
ската 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. Новитет во 
Статистичкиот годишник за 2011 година се податоците 
за комунален отпад и отпад од индустријата.

"Македонија	во	бројки” - мал статистички годишник 
во кој преку табели и графикони се презентирани 

Графикон 10 
Посети на базата на податоци на веб-страницата 
на ДЗС, 2011 

Графикон 11 
Број на посети на веб-страницата на ДЗС, 2011
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податоци за Република Македонија од сите облас-
ти што се покриени со истражувањата што ги спро-
ведува Државниот завод за статистика. И во ова 
издание е задржан концептот на претставување 
на податоци за Република Македонија споредени 
со земјите-членки на ЕУ и со земјите кандидати за 
членство во ЕУ. 

"20	години	независна	Македонија” е публикација 
со која Државниот завод за статистика се придружи 
кон прославувањето на 20-годишнината на независна 
Република Македонија. Приклучувајќи се кон чест-
вувањето на овој голем јубилеј, ДЗС се обиде 
преку бројки да го прикаже патот што Република 
Македонија го изоде во последниве 20 години - 
бројки кои го отсликуваат минатото, но и бројки кои 
претставуваат основа за натамошниот успешен пат 
на независна Република Македонија. 

"Одржлив	развој”	- публикација со која ДЗС ги реали-
зираше своите напори на едно место да ги пресмета 
и да ги обедини расположливите индикатори за 
одржливиот развој во Република Македонија. Ста-
нува збор за индикатори со повеќестран карактер 
кои ја одразуваат економската, социјалната, 
еколошката и институционалната димензија на 
одржливиот развој.

Сите публикации се расположиви за корисниците и 
на веб страницата на Државниот завод за статистика: 
www.stat.gov.mk

1.3.4. Подготовка на податоци според 
потребите на корисниците - едноставно 
доставување на податоците до корисниците
 

Во текот на 2011 година, во ДЗС се добиени 622 
писмени барања од кои 104 или 16.7% се од деловни 
субјекти во земјата. 

Дополнително, во текот на 2011 година преку елек-
тронска пошта е одговорено на околу 400 барања 
за статистички податоци, а дадени се и околу 600 
телефонски информации за статистички податоци. 
Минатата година, меѓународните статистички и други 
организации доставија 241 барање за податоци од 
кои од Статистичката служба на Евростат беа 17 %, 
но во овој број не е вклучена редовната трансмисија 
на податоци до Евростат. 

Библиотеката на ДЗС ја посетија 63 корисници 
кои ги користеа публикациите на институцијата 
и останатиот библиотечен фонд. Обработката 
на библиотечниот материјал продолжи и во 2011 
година кога во COBISS алатката се обработени 105 
наслови.

1.3.5. Поголема застапеност на статистич-
ките 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 го следи само 
присуството во печатените медиуми и според 
расположливите податоци, во 2011 година биле 
објавени  694 написи од кои околу 19 % се однесуваат 
на интерпретација на статистички податоци од 
областа на индустријата, населението и приходите, 
потрошувачката и цените.  

Графикон 12 
Издадени публикации, 2011 година
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2.	КЛАСИФИКАЦИИ	И	РЕГИСТРИ

2.1	Класификации

Националната класификација на занимањата е 
национален стандард кој се употребува при еви-
дентирање, прибирање, обработка, анализирање и 
публикување на податоци кои се важни за следење 
на промените на пазарот на трудот во Република 
Македонија. Класификацијата е усвоена како нацио-
нален стандард со Одлука на Владата на Република 
Македонија, донесена на седницата на 15 март 2011 
година и е објавена во "Службен весник на РМ“ 
бр. 37/2011 на 24 март 2011 г. Класификацијата во 
потполност се базира на структурата на ISCO-08  
(Commission Regulation (EC) No 1022/2009) до нивото 
на единечни групи, односно до четирицифрено ниво. 
На национално ниво, во рамките на единечните групи 
се додаваат две цифри, со што се разграничуваат 
и поблиску се објаснуваат специфичностите на 
занимањата во Република Македонија. 

2.2.	Статистички	регистри

Државниот завод за статистика континуирано работи 
на подобрување на квалитетот и содржината на 
статистичките регистри кои ги води.

2.2.1. Статистички регистар на просторни 
единици 

Врз основа на претходно спроведената ревизија на 
документите за просторните единици за Пописот 
на населението, домаќинствата и становите, 2011 
г., а во согласност со Упатството подготвено од 
Државниот завод за статистика и Агенцијата за 
катастар на недвижности, подготвени се помошните 
инструменти за теренските активности за Пописот.

2.2.2. Статистички деловен регистар 

Статистичкиот деловен регистар редовно се ажурира 
применувајќи ги автоматизираните процедури 
за месечно и годишно ажурирање. Подготвен е 
Извештај за квалитет за Статистичкиот деловен 
регистар кој ќе послужи за унапредување на опфатот 
и квалитетот на податоците во Регистарот.
Публикувани се податоци за демографија на 
претпријатијата за периодот 2004-2008 година.

2.2.3. Статистички регистар на земјоделски 
стопанства  

Апликацијата за ажурирање на Регистарот на 
земјоделски стопанства е подобрена со тоа што 
базата на податоци на Регистарот е проширена 
со табела за следење на историјатот на промени 
со што се овозможува следење на промените  на 
земјоделското производство на индивидуално 
ниво. Со овие подобрувања во секој момент може 
да се изведе преглед на настанатите промени од 
Регистарот на земјоделски стопанства.

3.	СТАТИСТИКА	ПО	СЕКТОРИ

3.1.	Социјални	статистики		

Социјалните статистики во 2011 година беа 
одбележани со подготовките, организацијата 
и спроведувањето на Пописот на населението, 
домаќинствата и становите, новините во областа 
на Анкетата на работната сила со воведување на 
нов начин на интервјуирање со помош на компјутер, 
воведување на ново истражување во рамките на 
пазарот на трудот - Анкета за структурата за 
заработувачка и во областа на образованието- 
Анкета за континуирана професионална обука.

Државниот завод за статистика, во текот на 2011 го-
дина ги финализираше подготовките за реализација 
на третиот по ред Попис на населението, дома-
ќинствата и становите, во независна Македонија, 
прво предвиден за периодот од 1 до 15 април, а 
подоцна, поради предвремените избори, одложен 
за периодот од 1 до 15 октомври. Подготовките беа 
мониторирани од страна на меѓународни експерти 
ангажирани од Евростат. Оценката на мониторингот 
беше дека Државниот завод за статистика технички 
и организациски е подготвен да го реализира Попи-
сот во согласност со меѓународните препораки.  
Но, пописните теренски активности беа прекинати 
десеттиот ден од нивното започнување поради, 
како што се вели во соопштението на Државната 
пописна комисија, „неисполнети основни услови за 
натамошна реализација на Пописот, а во најголема 
мера ова се однесува на нееднаквата примена на 
методологијата утврдена од страна на Државниот 
завод за статистика, а усогласена со Евростат“. 
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Во врска со Анкетата за приходите и условите за 
живеење (АПУж), која претставува извор на пода-
тоци за дистрибуцијата на приходите и пресмет-
ката на лајкен индикаторите за сиромаштијата, 
социјалната исклученост, пензиите и материјалното 
лишување, во текот на 2011 година се спроведе 
Анкетата за референтната 2010 година (т.н. втор 
бран). По пресметките и анализата на прибраните 
податоци се очекува да се добијат лајкен инди-
каторите за 2010 година, како меѓународно според-
ливи индикатори. 

Во статистиките од областа на културата и крими-
налитетот беа реализирани мисии во рамките на 
ИПА 2007. Мисиите овозможија запознавање со 
активностите кои се преземаат на ниво на Евро-
стат во овие области. Статистиките од областа 
на културата, на ниво на Европската унија, се во 
процес на хармонизирање и овој процес треба да 
обезбеди хармонизирани податоци за културата и 
креативноста, во контекст на нивниот придонес во 
вработувањето и интеркултурниот дијалог во Европа. 
Во областа на статистиките за криминалитет беа 
дадени препораки и информации за Акцискиот план 
2006-2010, поддржан во Стокхолмската програма 
2009 за периодот 2010 - 2014 година. 

Трансмисијата на податоците од Анкетата за работ-
ната сила во текот на 2011 година редовно се реали-
зира со тримесечна динамика.

Извршена е трансмисија на податоците до Евростат 
од ad-hoc модулот за усогласеностa меѓу работата 
и семејниот живот која се спроведе во рамките на 
Анкетата за работната сила, 2010, како дополнителен 
анекс.

Воспоставена е редовна месечна трансмисија на 
хармонизираниот индекс на трошоците на животот 
до Евростат.

Се врши и редовна трансмисија на податоци од 
областа на виталните статистики, статистиките од 
областа на образованието (заедничкиот прашалник 
за УНЕцЕ, ОЕцД и ЕВРОСТАТ).

Методолошки подобрувања во 
статистичките истражувања

• Подготвена е методологија за спроведување на 
Анкетата за структурата на заработувачката

• Подготвена е методологија за спроведување на 
Анкетата за континуирана професионална обука

• Подготвени се методолошките инструменти по-
требни за спроведување на Пилот-истражувањето 
за слободни работни места

• Подготвена е методологија за пресметка на Хар-
монизираниот индекс на цени

Новитети

• Во текот на IV тримесечје од 2011 година, во 
рамките на Анкетата за работната сила се 
воведе нов начин на интервјуирање со помош 
на компјутер и тоа: компјутерски асистирано 
интервјуирање со телефон (CATI) и компјутерски 
асистирано персонално интервју (CAPI).

• Спроведено е пилот-истражување за слободни 
работни места и анализирани се добиените 
податоци. Подготвен e образец за редовната 
Анкета за слободни работни места за претпри-
јатијата и воспоставен е контакт со Агенцијата 
за вработување на Република Македонија за 
доставување на административни податоци за 
слободни работни места.

• Во рамките на пазарот на труд е спроведена 
Пилот-анкета за структурата на заработувачката 
во мај 2011 година. Редовната Анкета која треба 
да обезбеди индикатори за дистрибуцијата на 
заработувачката и за факторите кои влијаат на 
индивидуалното ниво на заработувачката се 
реализираше во октомври 2011 година.

• Спроведена е Анкетата за континуирана про-
фесионална обука која треба да обезбеди 
информации за потребите на деловните субјекти 
од професионална обука на своите вработени, 
инвестициите во овие обуки, реализираните 
обуки и економските резултати од обуките.

3.2.	Национални	сметки

Националните сметки во 2011 година беа одбе-
лежани со подготвителните активности за 
вклучување на земјата во Специјалниот систем 
за дисеминација на податоци на Меѓународниот 
монетарен фонд што е резултат и на успешната 
соработка со овластените носители на државната 
статистика, Народната банка и Министерството 
за финансии.
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Предвидените активности за 2011 година за пари-
тетот на куповната моќ се реализирани во согласност 
со планираната динамика.
Во рамките на ИПА 2009 (регионална), се отпочна 
со активности за подобрување на пресметките по 
постојани цени, преку користење на табелите на 
понуда и на употреба.
Во националните сметки е направен голем прогрес 
во подготвувањето и интеграцијата на податоците за 
секторските сметки и тоа:
• сметките се направени според нов приод - систем 

на табели;
• сеопфатен поглед кон секторизацијата на еди-

ниците;
• кодирање на трансакциите во согласност со 

стандардите на Европскиот систем на сметки; 
• подобрено е знаењето во врска со трансакциите 

помеѓу секторите;
• посветено е посебно внимание на составувањето 

на сметката за секторот Држава, како основа 
за составување на табелите за прекумерниот 
дефицит (EDP tables) и е обезбедена база 
на податоци добиени од Министерството за 
финансии.

Постигната е согласност Народната банка да би-де 
одговорна за финансиските сметки. Наскоро, Мемо-
рандумот за соработка, потпишан во 2009 година, 
ќе биде дополнет со оваа новина со прецизирање 
на обврските на Државниот завод за статистика 
и Народната банка во однос на подготовката на 
финансиските сметки. 

Во април 2011 година е формирана техничка група  
составена од претставници на ДЗС и Министер-
ството за финансии со цел да се обезбеди напредок 
во подготвувањето на табелите за процедурата за 
прекумерниот дефицит (Excesive Deficit Procedure- 
EDP notification tables). 

Процесот на составувањето на нефинансиската 
и на финансиската сметка за секторот Држава  во 
Државниот завод за статистика беше основа за да 
се отпочне со составувањето на табелите за про-
цедурата за прекумерниот дефицит за 2008 година 
со реални податоци за Македонија, што беше и 
една од целите во рамките на проектот ИПА 2007. 
Активностите се реализираа како резултат на сора-
ботката со претставниците од Министерството 
за финансии и Народната банка на Република 
Македонија.

Методолошки подобрувања во 
статистичките истражувања

• Подготвени и објавени се податоците за струк-
турните деловни статистики во согласност 
со Регулативата 250/2009 за 2009 и за 2010 
година според НКД Рев.2 и продолжени се 
активностите околу методолошките подобру-
вања и создавањето на услови за пресметка на 
нови варијабли.

• Во 2011 година се подготвени и објавени годиш-
ните податоци за инвестициите во основни сред-
ства и бруто-домашниот производ според НКД 
Рев.2 за 2009 и за 2010 година.

• Во насока на хармонизација со Регулативата 
1392/2007 на Европскиот парламент и на Сове-
тот од 13 ноември 2007 со која се изменува 
Регулативата на Советот бр. 2223/96 во однос 
на трансмисијата на податоци за националните 
сметки, доставени се тримесечните податоци за 
периодот од 2004 до четвртото тримесечје од 
2011, како и ревидираните годишни податоци за 
периодот 2003-2009.

• Во рамките на проектот ИПА 2007 се работеше 
на подобрување на индикаторите за пресметките 
на БДП на тримесечно ниво и е објавена табела 
за БДП според расходниот метод и трошочните 
агрегати  на тримесечно ниво со користење на 
верижните индекси од 2005 година. Исто така, 
се работеше  на подобрување и изготвување 
на образецот  за 2012 за собирање на податоци 
за пресметка на додадената вредност и инвес-
тициите во основни средства за деловните суб-
јекти од нефинансискиот сектор на тримесечно 
ниво.

Новитети

• ДЗС, како координатор на државната статистика 
на Република Македонија, во текот на 2011 
година ги подготви сите неопходни предуслови 
за испраќање на податоците според SDDS 
стандардот до Меѓународниот монетарен фонд, 
вклучувајќи ги и Календарот за објавување 
на статистички податоци и националната веб-
страница (достапни на веб-страницата на ДЗС), 
како и верификација на метадата податоците.
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3.3.	Деловни	статистики,	земјоделски	статистики	
и	статистики	на	животната	средина

Континуирано се работи на подобрување на стати-
стиките од областа на деловните статистики и 
хармонизирање на статистиките со европските 
регулативи, а особено се подобрени краткорочните 
статистики. Од областа на земјоделските ста-
тистики во 2011 година, агро-монетарните ста-
тистики бележеа понатамошни подобрувања, 
беа објавени податоците за Економските сметки 
во земјоделството по постојани цени, а беше 
спроведено и пилот-истражување за меѓуфазната 
потрошувачка во земјоделството. 

3.3.1.  Деловни статистики

Во март 2011 година е објавено соопштението за 
структурни деловни статистики. Во соопштението се 
објавени податоци за рефрентната 2008 година за  
следните варијабли: број на деловни субјекти, број 
на вработени, промет, додадена вредност и бруто-
деловент вишок. Варијаблите се пресметани врз 
основа на дефинициите наведени во Регулативата 
за структурни деловни статистики бр 250/2009.

До Евростат се доставени податоци од областа на 
краткорочните статистики - дистрибутивна трговија и 
индексите на приходи од продажба во индустријата 
за 2011 година во согласност со извршеното хармо-
низирање со Регулативата 1165/98.

По прв пат е подготвен Извештај за квалитет за 
статистиката на надворешната трговија, 2011 и тој е 
доставен до Евростат.

3.3.2.  Земјоделски статистики

Во областа на земјоделството, шумарството,  ловот 
и риболовот, во текот на 2011 година се реализираа 
сите планирани статистички истражувања.

Пресметани се стандард аутпут коефициентите за 
периодот 2005-2009 и врз основа на нив е извршена  
пресметка на економската големина и типот на 
индивидуалните земјоделски стопанства.

Направено е усогласување на Годишниот извештај 
за шуми во согласност со препораките на ЕУ во 2010 
година во однос на распределбата на површината на 
шума според намената, дрвната маса и годишниот 
прираст на шумите.

Подготвена и доставена до Евростат е матрицата 
за транскодификација на податоците од Попи-
сот на земјоделство, 2007 и матрицата за транс-
кодификација на податоците од Структурното истра-
жување за фарми, 2010.

3.3.3. Статистики на животната средина, 
енергетиката и транспортот

• Истражувањето за отпад, освен за секторот 
Преработувачка индустрија, е проширено во сек-
торите Енергија и Рударство и вадење камен од 
Националната класификација на дејностите и 
тоа  е спроведено на терен во 2011 година.

• листата на енергенти е хармонизирана со Кла-
сификацијата на производи по дејности и со 
Комбинираната номенклатура и применета при 
подготовката на статистиката од областа на 
енергијата.

• За првпат се доставени податоците за годишните 
истражувања од областа на енергетските 
статистики за 2010 година преку Е-дамис до 
Евростат.

• Податоците од спроведениот Е-попис на желез-
ничкиот сообраќај, 2010 година, се објавени и се 
доставени до Европската економска комисија на 
Обединетите нации. 

• Податоците од спроведениот Е-попис на патниот 
сообракај, 2010, се доставени до Европска еко-
номска комисија на Обединети нации.

• Направена е оценка на квалитетот на статисти-
ките на товарниот транспорт за 2011 година и напра-
вено е нивно усогласување со регулативите на ЕУ.

Методолошки подобрувања во 
статистичките истражувања

• Извршенo е дизајнирање и подготовка на 
нови прашалници за сите истражувања за 
информатичко-комуникациска технологија, во 
согласност со методологијата и препораките на 
Евростат за 2011 година.

• Во рамките на проектот ИПА 2008 (регионална 
програма) е подготвено методолошко упат-
ство (Inventory) за агромонетарните статис-
тики (упатство за економските сметки во земјо-
делството и упатство за индексите на цените во 
земјоделството), во согласност со препораките 
на Евростат.
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Новитети

• За првпат се пресметани индексите на инду-
стриското производство прилагодени со ра-
ботни денови за 2011 година, во согласност 
со Регулативата за краткорочни статистики 
бр.1165/98 и тие ќе бидат публикувани во 
Публикацијата за индустрија во 2012 година.

• Пресметани се индексите на трошоците за гра-
дење (станови за индивидуално домување) од 
расположливите податоци во ДЗС  и податоците 
за првпат се публикувани на тримесечно ниво за 
2011 година и тие се доставени до Евростат. 

• Во 2011 година за првпат е објавено месечно 
соопштение за индексите на приходи од продажба 
во индустријата во согласност со Регулативата 
1165/98. Со неговото објавување се зголемува 
бројот на статистички податоци во областа на 
економските статистики.

• Во 2011 година за првпат е објавено месечно 
соопштение за индексите на прометот во  
секторот Трговија во согласност со Регулативата 
1165/98. Објавувањето на соопштението е во 
насока на хармонизирање со Регулативата за 
краткорочните статистики.

• Во рамките на ИПА 2009 (повеќекорисничка 
програма) е спроведено пилот-истражување за 
меѓуфазната потрошувачка во земјоделството за 
2011 година  и податоците се обработени. ДЗС 
планира да го вклучи како дел од тригодишното 
истражување за структурата на земјоделските 
стопанства во 2013 година.

• За првпат се пресметани и објавени податоците 
за Економските сметки во земјоделството по 
постојани цени за периодот  2006-2009 година.

3.4.	Сектор	за	регионалните	одделенија

Организациската структура на Државниот завод за 
статистика ја сочинуваат централната институција 
и осум регионални одделенија на територијата на 
целата држава (Скопје, Тетово, Куманово, Велес, 
Штип, Битола, Охрид и Струмица). 

Според Годишната програма за статистички ист-
ражувања, во 2011 година требаше да бидат 
спроведени 199 статистички истражувања за кои 
податоците беа прибрани од терен со различна 
динамика (месечни, тримесечни, годишни и повеќе-
годишни истражувања). Од нив, за 99 истражувања 
(49.7%) прибирањето на податоците се изврши во 
Државниот завод за статистика, а за 100 истражувања 
(50.3 %) прибирањето на податоците се изврши во 
регионалните одделенија и во Државниот завод за 
статистика. 

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. 

Во регионалните одделенија за статистика за нај-
голем број истражувања се врши само прибирање 
на податоците, шифрирање и прва контрола на 
обрасците (112 истражувања), а внес и техничка 
обработка на податоците во регионалните одде-
ленија се врши за 6 статистички истражувања од 
областа на демографијата (со исклучок на  Регио-
налното одделение за статистика во Скопје).  
Прибирањето, шифрирањето, првата контрола и 
внесот на податоците се врши за 7 статистички 
истражувања во регионалните одделенија.
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4.	МЕЃУНАРОДНА	АКТИВНОСТ	
				И	СТРАНСКА	ПОМОШ

4.1.	Европска	интеграција

Евростат го следи прогресот на Република Македо-
нија во областа на статистиката и дава поддршка 
во активностите за усогласување на националните 
статистички податоци со ЕУ и меѓународните 
стандарди. Во изминатиот период евидентно е 
зголеменото учество на Република Македонија 
во публикациите на Евростат, како и во базите 
со статистички пода-тоци. На пример, во врска 
со публикацијата на Евростат “Statistics in Fo-
cus”, стапката на вклу-ченост на податоците од 
Република Македонија во периодот јули 2010 - јуни 
2011 изнесува 49 %  што претставува зголемување 
од 36 % во однос на периодот јули 2009 - јуни 2010.
Вработените од ДЗС активно учествуваа во сле-
дењето и ажурирањето на НПАА во поглед на 
вклучените цели и активности што беа предвидени 
да се реализираат во 2011 година. ДЗС како 
носител и координатор  на  Работната група број 
18 – Статистика, континуирано го организира и 
координира работењето на Работната група со 
цел редовно, квалитетно и навремено следење и 
информирање за напредокот во усвојувањето на 

законодавството, со неделна, месечна, тримесечна 
и годишна периодика.
Во декември 2011 год., до Секретаријатот за 
европски прашања беше доставена финалната вер-
зија од Националната програма за преземање на 
законодавството на ЕУ (НПАА) за 2012 година. 
Седмиот состанок на Поткомитетот за економски и 
финансиски прашања и статистика се одржа во март 
во Брисел, при што Европската комисија го поздрави 
прогресот кој го има направено ДЗС од претходниот 
состанок (2010).
Интензивната и добро воспоставена соработка меѓу 
Евростат и ДЗС се унапредува со секој преземен 
следен чекор. Покрај учествата на состаноците на 
работните групи на Евростат, од голема корист за 
ДЗС во примената на европското законодавство 
во статистиката се и консултациите, оценките и 
препораките од Евростат.
Државниот завод за статистика и во 2011 година 
ја достави и навреме ја потврди оценката на 
Република Македонија во Статистичкиот систем 
за управување со информации (Statistical Man-
agement Information System - SMIS+), софтверска 
интернет алатка на Евростат преку која Евростат 
го следи усогласувањето на земјите-кандидати и  
потенцијалните кандидати со законодавството на 
ЕУ, во доменот на статистиката.
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 4.2.	Меѓународни	проекти	во	кои	е	вклучен	ДЗС

4.2.1.Тековни проекти на Европската комисија:

- Национални проекти

Проектот ИПА 2007 Техничка помош на Државниот 
завод за статистика, опфати 4 приоритетни области 
во кои беа постигнати следниве резултати:  

• Развиен систем за квалитет за сите процеси во 
производството на статистиките, преку примена 
на следниве принципи од Кодексот за работа на 
европската статистика: Принцип 4: Посветеност 
на квалитетот, Принцип 5: Статистичка 
доверливост, Принцип 7: Добра методологија, 
Принцип 8: Соодветни статистички процедури и 
Принцип 15: Достапност и јасност;

• Натамошно хармонизирање на националните 
сметки и другите економски статистики, со фокус 
на областа национални сметки и имплементација 
на  Европскиот систем на сметки 1995. Стручните 
лица практично работеа на имплементација 
на методологијата Европски систем на сметки 
1995. Исто така, тоа беше можност да се оценат 
расположливите податоци во секоја институција 
и нивното влијание во составувањето на сметките 
и на квалитетот на пресметките;

• Подобрени деловни статистики. Преку низа 
активности беа осознаени главните принципи за 
подготовка на квалитетни структурни статистики, 

а за корисниците на податоци во Република 
Македонија се обезбедени повеќе податоци 
за движењата во економијата во согласност со 
регулативите на ЕУ;

• Подобрени социјални статистики. Беа подобрени 
следниве социјални статистики: образование, 
култура, статистика на криминал, истражување 
и развој, но се воведоа и нови статистики како, 
на пример, истражувањето за структурата на 
заработувачката.

Национална програма IPA 2009 - Проект за поддршка 
на ДЗС 

Во текот на 2011 година се работеше на подготовките 
за твининг-проектот за поддршка на ДЗС и беше 
подготвен нацрт-работниот план за Проектот во 
соработка со Германскиот завод за статистика, 
а во областа на образованието се поставија 
методолошките основи за реализација на Анкетата 
за континуирана професионална обука.
 

- Повеќекориснички проекти 

ИПА 2009 Повеќекорисничка програма за статис-
тичка соработка

цели на Проектот се подобрување на квалитетот 
на статистичките информации и зајакнување на 
довербата во методите и професионализмот, што 
ќе обезбеди несомнителни статистички податоци 
за креаторите на политиката и меѓународната заед-
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ница, продолжување на процесот на постепено 
интегрирање на Државниот завод за статистика во 
Европскиот статистички систем и продолжување на 
поддршката за одржливо градење на капацитетите. 
Проектот опфаќа 7 пилот-проекти и тоа: статистики 
на надворешната трговија, паритет на куповната 
моќ, национални сметки, енергетски статистики, 
хармонизиран индекс на трошоците на животот, 
агромонетарни статистики и анкета на работната 
сила.

Во рамките на Пилот-проектот за статистики 
на надворешната трговија, во 2011 година беа 
постигнати  следниве резултати:

• Подготвен е извештај за мирор со земјите-членки, 
кандидатите и потенцијалните кандидати за ЕУ;

• Унапредување и имплементација на Методо-
лошкото упатство и Упатството за исправка на 
грешки.

Во рамките на Пилот-проектот за паритет на купов-
ната моќ во 2011 година беа постигнати  следниве 
резултати:

• Спроведена е Анкетата за услуги за 2011г.;

• Спроведено е предистражување на Анкетата 
за мебел и здравство, а спроведена е и самата 
Анкета за 2011г.;

• Спроведена е Анкетата за градежништво 2011 
година, а направена е и валидација на добиените 
податоци; 

• Спроведена е Анкетата за опрема 2011 и 
започната е првата валидација на добиените 
податоци;

• Испратени се извештаите за сите истражувања 
од овој пилот-проект до Евростат;

• Подготвен е и испратен до Евростат документот 
"дескрипција на поглавјето 5 " од Прирачникот за 
PPP; 

• Подготвена е публикацијата "Меѓународна 
споредба на БДП за 2008 година“.

Во рамките на Пилот-проектот за национални сметки, 
во 2011 година беа постигнати следниве резултати:

• Во делот за постојани цени беа анализирани 
постоечките индикатори со цел подобрување на 
методите за пресметки по постојани цени,  

• Подготвени се две области за пресметка по 
постојани цени - годишна и тримесечна.

Во рамките на Пилот-проектот за енергетски ста-
тистики, во 2011 година беа постигнати следниве 
резултати:

• Подготвен и испратен до Евростат е перио-
дичниот технички извештај за енергетските ста-
тистики. Во самиот извештај беа сеопфатно 
претставени енергетските статистики, почнувајќи 
од прибирањето на податоците, обработката, 
усогласеноста со ЕУ регулативата итн.

Преведена е Регулативата 1099/2008 за енер-
гетски статистики, како и нејзината измена. Со 
Регулативата целокупно се опфатени сите категории 
кои ги претставуваат енергетските статистики.

Во рамките на Пилот-проектот за хармонизиран 
индекс на трошоците на животот, во 2011 година беа 
постигнати  следниве резултати:

• Подготвена е презентација за македонското 
искуство во третманот на услугите во рамките 
на хармонизираниот индекс на трошоците на 
животот на работилницата за овој пилот-проект 
која се одржа во Загреб; 

• Комплетната серија на податоци за хармо-
низираниот индекс на трошоците на животот 
(јануари 2005 - јуни 2011, на база 2005=100) е 
испратена до Евростат и од јули 2011 ДЗС ги 
доставува овие податоци на месечна основа 
како и сите останати земји.

Во рамките на Пилот-проектот за агромонетарни 
статистики, во 2011 година беа постигнати  следниве 
резултати:

• Подготовка и испраќање на периодичен технички 
извештај за пилот-проектот; 

Подготовка и спроведување на Повеќенаменско 
истражување на индивидуалните земјоделски сто-
панства за 2011 година. Ова пилот-истражување 
првично беше планирано да се однесува само на 
меѓуфазната потрошувачка во земјоделството, но 
заради потребата од обезбедување на дополнителни 
податоци беше проширено како Повеќенаменско 
истражување на индивидуалните земјоделски сто-
панства. 

Во рамките на Пилот-проектот за анкетата на работ-
ната сила во 2011 година беа постигнати  следниве 
резултати:

• Набавени се лап-топ компјутери и лиценца 
Blaisie за спроведување на компјутерски асис-
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тирано интервјуирање преку телефон (CATI) и 
компјутерски асистирано персонално интервју 
(CAPI), а подготвени се и CATI и CAPI аплика-
циите за внес на податоци; 

• Набавена е и телефонска централа за реализација 
на CATI;

• CATI и CAPI за првпат се воведоа во четвртото 
тримесечје  од 2011 година.

- Реализирани проекти

Повеќекорисничката програма за статистичка сора-
ботка ИПА 2008 заврши во септември 2011 година и 
опфати 11 пилот-проекти, и тоа:

• деловни регистри,

• статистики на надворешната трговија,

• економски сметки во земјоделството,

• трансмисија на податоците од Пописот на земјо-
делство и истражувањето за структурата на 
земјоделските стопанства,

• PRODCOM, годишно истражување во индустријата 
во согласност со Националната номенклатура на 
индустриски производи,

• национални сметки,

• паритет на куповната моќ,

• структурни деловни статистики,

• хармонизиран индекс на трошоците на животот,

• Пописот на населението, домаќинствата и ста-
новите и

• пилот-анкета за слободни работни места.

Овој Проект овозможи подобрена достапност, спо-
редливост на квалитетот и навременост на подато-
ците важни за развој и примена на политиките на ЕУ, 
како и за подготовка на државата за идно членство во 
ЕУ. Националниот статистички систем е надграден 
и зајакнат. Како поважни постигнувања можат да 
се набројат следниве: подготовка и доставување 
на опис за пресметки на економските сметки во 
земјоделството во Евростат; транскодификација 
на податоците од истражувањето за структурата 
на фармите; спроведено пилот-истражување за 
слободни работни места; податоците за инвестиции 
во основни средства за малите претпријатија се 
подобрени; подготвен и доставен е опис за пре-
сметки на националните сметки во Еуростат; напра-

вена е оценка на состојбата на Деловниот регистар 
во однос на усогласеноста со Регулативата 177/2008 
и препораките во Методолошкото упатство за 
Деловниот регистар; подобрено е методолошкото 
упатство за статистиката на надворешната трговија 
и на квалитетот на статистичките податоци за 
надворешно-трговската размена итн.

- Реализирани грантови

Анкета за работната сила 2010, ад хок модул за 
усогласеност помеѓу работата и семејниот живот

целта на модулот беше да се подобрат сознанијата 
за усогласеноста помеѓу работата и приватниот 
живот на луѓето, а тие податоци понатаму би се 
користеле и за следење на Европската стратегија 
за вработување. Прибирањето на податоците 
за модулот се реализираше во согласност со 
методолошките објаснувања и барањата на 
Регулативата на Комисијата: Commission Regulation 
(EC) No 20/2009 год. 

Анкета за мислењето на потрошувачите

Преку Грантот се обезбедија статистички податоци за 
мислењето на потрошувачите за тековната состојба 
и краткорочните очекувања. Со статистичкото ис-
тражување се добиваат квалитативни податоци 
кои се во функција на следење на краткорочната 
економска политика во земјата. целта на ова 
истражување беше да се приберат информации од 
членовите на домаќинствата за личната финансиска 
состојба и намерите за штедење и, како второ, 
нивното мислење за општата економска состојба, 
предвидените трошоци и очекувањата за цените во 
блиска иднина. 

4.2.2. Проект за македонско-шведско 
партнерство во статистиката, 2009-2011

Во рамките на македонско-шведското партнерство 
во статистиката, поддршката беше обезбедена преку 
техничка помош и набавка на опрема. Проектот 
опфаќа четири компоненти и тоа: земјоделски и 
агромонетарни статистики, статистики на животната 
средина, PC Axis за развивање веб-дисеминација и 
метаподатоци.
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Во рамките на компонентата за земјоделски и агро-
монетарни статистики, беа постигнати следниве 
резултати:

• дефинирани се концепти и дефиниции за 
реализација на планираните активности за вос-
поставување на Регистарот на земјоделските 
стопанства  (единици, праг, идентификација, 
статистички варијабли) и 

• ажурирање на Регистарот

Во рамките на компонентата за статистики на жи-
вотната средина, кадарот на Заводот е оспособен:

• да воведе истражување за статистиката на 
отпадот од различни сектори на НКД, 

• да подготви извештај за квалитет за статистиката 
на отпадот, 

• да пресмета стапка на неодзив, 

• да спроведе истражување за употреба на 
пестициди, 

• да ги анализира резултатите од истражувањата 
и 

• да продолжи со развивање на оваа област од 
статистиката.

Во рамките на компонентата за PC Axis за развивање 
на веб-дисеминација, со поддршка на проектот се 
воспоставени:

• база на податоци во PC-Axis, 

• внатрешни процедури за подготвување на 
фајловите во PC-Axis,

• обучени се лица во ДЗС за креирање PC-Axis 
фајлови од различни извори и 

• спроведени се внатрешни обуки за лица во 
стручните одделенија за креирање и ажурирање 
на PC-Axis-фајлови.

Во рамките на компонентата за метаподатоци, беа 
остварени следните резултати:

• развивање и понатамошно подобрување на 
знаењата и вештините во областа на статистичките 
метаподатоци меѓу статистичарите; 

• развивање на повисоко ниво на компетентност 
и знаења во функционирањето и целокупна 
информација за системот за документација 
на статистичките варијабли и системот на 
класификации; 

• стекнување на исцрпно знаење за статистичките 
метаподаточни системи MetaPlus (Статистика 
Шведска), VarDok (Статистика Норвешка) и IMD 
SDMS (Статистика латвија);

• стекнување на знаења за важноста и полезноста  
од развојот и имплементацијата на метаподаточно 
управуван интегриран систем за статистичка 
продукција;

• градење на капацитети за имплементација и 
адаптација на избраниот ИТ-систем (база и 
апликација) во околината на ДЗС.

За подобрување на работата на Државниот завод 
за статистика, во рамките на оваа компонента, 
беа набавени: софтвери (2 флуктуирачки лиценци 
од алатката PowerDesigner DataArchitect 15.x и 7 
лиценци од алатката Microsoft Visual Studio Profes-
sional Edition 2010) и хардвери (2 сервери за бази на 
податоци).

4.2.3. Државниот завод за статистика - 
давател на странска помош

Како резултат на позитивните искуства стекнати во 
рамките на својата меѓународна активност, ДЗС, како  
конзорциумски партнер со  ICON Institute во проектот 
„Помагање на црна Гора во приближувањето кон 
стандардите на ЕУ во статистиката“, во текот на 2011 
година обезбеди краткорочна експертска помош во 
областа на националните сметки.

4.3.	Комуникација	и	соработка	со	други	
институции

Во областа на социјалните статистики особено треба 
да се нагласи соработката со Министерството за 
внатрешни работи, а продолжена е комуникацијата 
и соработката и со Министерството за труд и 
социјална политика, пред сè, на полето на развојот 
на Европски систем на интегрирана статистика 
за социјална заштита - ЕССПРОС. Соработка се 
остварува и со Народната банка, Републичкиот завод 
за здравствена заштита, Агенцијата за вработување, 
Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, 
Меѓународната организација на трудот и други 
домашни и странски институции. Со UNICEF се 
реализираше соработката во обезбедувањето на 
статистички податоци за TransMonee базата во која 
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се прибираат податоци за социјалната и економската 
положба на децата.

На 18 април 2011 г., ДЗС потпиша Меморандум за 
соработка со Високата школа за новинарство и 
односи со јавноста, со цел да се зајакне меѓусебната 
соработка.

4.4.	Соработка	со	другите	статистички	
институции

Во периодот од 1 до 3 септември 2011 година, 
Државниот завод за статистика беше домаќин на 
делегација од Националниот статистички институт 
на Република Бугарија. Двете институции ги 
споделија своите искуства во хармонизирањето на 
националните статистики со стандардите на ЕУ и 
имплементирањето на законодавството на ЕУ.

На 12 и 13 септември 2011, Државниот завод за 
статистика беше домаќин на делегација од Евростат 
во врска со Повеќекорисничката програма за ста-
тистичка соработка ИПА 2009. целите на оваа 
посета беа: оценка на внатрешните процедури 
(известување, пополнување, контроли итн.) вос-
поставени од страна на ДЗС за управување со 
грантовите во целина и особено со грантот ИПА 
2009, обука за техничките аспекти на барањата за 
грантот, обука за финансиските аспекти на барањата 
за грантот, известување и практично прегледување 
на примерок со веќе преземени активности и веќе 
направени трошоци.

4.5.	Проблеми	со	кои	се	соочуваше	ДЗС

Некои од проблемите со кои се соочуваше ДЗС во 
2010 г. останаа актуелни и во 2011 г.

ДЗС има потешкотии со добивањето на извештаите 
од страна на извештајните единици. Како резултат 
на тоа, има појава на зголемени трошоци за 
телефонски и писмени ургенции. Непостоењето на 
соодветни служби за пополнување на статистичките 
обрасци и сè поголемиот број книговодствени 
бироа кои се во нерешени меѓусебни односи со 
компаниите, дополнително го зголемуваат отпорот 
за пополнување на обрасците. 

По прашањето на ослободување од административни 
функции, методолошко-техничкото ажурирање на 
Избирачкиот список требаше да биде преземено од 
страна на Државната изборна комисија. Трансферот 
сè уште не е извршен, но ДЗС очекува во блиска 
иднина да биде ослободен од оваа административна 
функција.

 Програмата за статистички истражувања во 
2011 година се реализираше во согласност со 
планираната динамика. Намалувањето на бројот на 
спроведени истражувања во 2011 година, во однос 
на 2010 година, се должи на истражувањата кои 
се спроведуваат еднаш на секои две, три или пет 
години, како и на спојувањето на две или повеќе 
истражувања во едно истражување.
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Анекс	1:	
Преглед	на	реализација	на	Програмата	за	статистички	истражувања	

(споредба	2011	со	2010	година)

Сектор	за	социјални	статистики

Периодика -област
Број на 

истражувања во 
2011 година

Број на 
истражувања во 

2010 година
Одделение за животен стандард 

месечни 1 1

годишни 3 3

петгодишни - 1

вкупно 4 5

Одделение за социјални услуги 

годишни 47 47

тригодишни 1 1

петгодишни 1 1

вкупно 49 49

Одделение за демографија и Регистар на население  

годишни 7 7

вкупно 7 7

Одделение за пазар на трудот 

месечни 1 1

годишни 1 1

тримесечни 1 1

вкупно 3 3

Вкупно сектор за социјални статистики  63           64

 
Сектор	за	национални	сметки

Периодика - област
Број на 

истражувања во 
2011 година

Број на 
истражувања во 

2010 година
Сектор за национални сметки 

годишни 41) 31)

тримесечни 1 1

по план за анкети од Евростат 1 1

аналитички 27 27

Вкупно сектор за национални сметки 33 32

1) Вклучувајќи го истражувањето за Паритетот на куповната моќ а во 2011 година 
и истражувањето за цените на машините и опремата 
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Сектор	 за	 деловни,	 земјоделски	 статистики	 и	
статистики	на	животната	средина 

Периодика - област
Број на 

истражувања во 
2011 година

Број на 
истражувања во 

2010 година
Одделение за статистика на животната средина, енергетика и транспорт   
Енергија   

годишни 13 13
месечни 13 13
полугодишни 2 2

Транспорт
годишни 13 13
петгодишни 2 1
месечни 4 4
тримесечни 1 1

животна средина (вода, отпад)   
Водостопанство

годишни 6 6 
Отпад   

годишни 1 1
двегодишни 1 1

Вкупно 56 55

Одделение за земјоделски статистики и Регистар на земјоделски стопанства 
Земјоделство - општо   

тригодишни - 1
годишни 2 2
месечни 5 2
неделни - 3

Растително производство 
годишни 13 13

Добиточно производство   
годишни 2 2
тримесечни 1 1

Шумарство   
годишни 7 7
тримесечни 1 1

лов и риболов   
годишни 2 2

Земјоделски цени   
месечни 2 2
тримесечни 1 1

Економски сметки во земјоделството   
годишни 1 1

Вкупно 37 38
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Периодика - област
Број на 

истражувања во 
2011 година

Број на 
истражувања во 

2010 година
Одделение за индустрија, градежна статистика и деловни тенденции
Градежништво  

годишни 6 6
полугодишни 1 1
тримесечни 1 1
месечни 3 3

Индустрија  
месечни 2 2
годишни 1 1

Деловни тенденции 
месечни 2 2
тримесечни 2 2
полугодишни 1 1
годишни 1 1

Вкупно 20 20

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

годишни 6 7
месечни 3 3

Надворешна трговија  
месечни 1 1
тримесечни - 1

Внатрешна трговија  
годишни 1 1
тримесечни - 1
месечни 2 3
двегодишни - 2

Угостителство и туризам  
годишни 2 2
тримесечни 1 1
месечни 2 2

Вкупно 18 24

Одделение за цени 
месечни 1 1

Вкупно 1 1

Одделение за статистички деловен регистар и економски класификации
- - -
Вкупно сектор деловни, земјоделски и статистики на 
животната средина
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Вкупна реализација на Програмата за статистички 
истражувања
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