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ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Законски основ за донесување на Програмата за статистички истражувања е член 20
став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013, 42/2014, 192/2015 и 27/16). Во согласност со наведениот
член, Програмата ја донесува Владата на Република Македонија и таа се објавува во „Службен
весник на Република Македонија“.
Програмата е подзаконски акт со кој се определуваат статистичките истражувања кои
се спроведуваат во одреден временски период и се определуваат овластените носители кои,
покрај Државниот завод за статистика и Народната банка на Република Македонија, вршат
прибирање, обработка и дисеминација на статистички податоци применувајќи статистички
стандарди, методи и техники. Во Програмата за статистички истражувања се наведени сите
статистички истражувања од кои се продуцираат официјални статистички податоци.
Програмата за статистички истражувања, исто така, е документ во кој Државниот завод
за статистика и другите носители на статистички истражувања ги конципираат истражувањата
со кои се обезбедуваат најважните индикатори, односно податоци од областа што ја
покриваат. Тие податоци, во основа, се продуцираат врз основа на основните критериуми на
статистичките истражувања од кои се добиваат официјални податоци базирани на соодветен
опфат, дефиниција на појавата и единиците, дефинирање на територијалното ниво на
податоците. Притоа, особено е значајно нивото на заштита на податоците.
Во Програмата се содржани истражувања со кои се остваруваат најважните правци за
хармонизација на статистиката во земјата со меѓународните стандарди со цел да се обезбедат
меѓународно споредливи податоци, но и истражувања кои обезбедуваат повеќе индикатори
за потребите на корисниците во земјата.
Основниот концепт на Програмата е дизајниран во согласност со принципите на
Кодексот за работа на европската статистика на Евростат и на принципите на државната
статистика, за користење на единствени стандарди за статистичките истражувања на сите
учесници во Програмата и избегнување на прекумерно оптоварување на извештајните
единици.

ЦЕЛ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за статистички истражувања 2018-2022 е петта петгодишна програма што
се донесува во Република Македонија по донесувањето на Законот за државната статистика.
Целта на Програмата е да го уреди системот за продуцирање и дисеминирање на
квалитетни статистички информации за состојбата и движењето на економијата, човековите
ресурси, демографијата, заштитата на животната средина и природата и другите области што
ќе им послужат на органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа,
трговските друштва, јавните претпријатија, јавните служби, јавноста и другите корисници како
основа за:
Донесување на квалитетни одлуки во сите сфери на економските, општествените и
други дејности од страна на Владата на Република Македонија, надлежните
министерства и другите државни органи;
Донесување на квалитетни одлуки на менаџерите во приватниот сектор во
планирањето на развојот на бизнисот;
Донесување на квалитетни одлуки на менаџерите во јавниот сектор;
Поддршка на научните истражувања како носечки сегмент на развојот;
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Обезбедување на споредливи податоци за развојот на земјата, а поради потребата за
споредба со другите земји во регионот, кандидатите за членки и членките на
Европската Унија, како основа за приближување на Република Македонија кон
Европската Унија;
Приближување на статистичкиот систем на Република Македонија до Европскиот
статистички систем (ЕСС) ;
Процена на странските инвеститори за можностите и исплатливоста на инвестициите
во сферите на нивниот интерес во Република Македонија.
Програмата ќе обезбеди податоци и со регионално значење за:
Планирање на регионалниот развој на земјата;
Податоци за согледување на можностите за користење на средства од структурните
фондови на Европската Унија.

ПРИБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Со статистичките истражувања наведени во Програмата за статистички истражувања се
прибираат голем број на информации потребни за продуцирање на статистички податоци. Во
однос на принципот Статистичка доверливост од Кодексот за работа на европската статистика,
се посветува посебно внимание на личните податоци кои се прибираат од извештајните
единици.
Методот на прибирање на личните податоци е административен, но се користи и
метод на непосредно прибирање на податоци преку подготвени статистички обрасци од
страна на Државниот завод за статистика.
Според Програмата за статистички истражувања, лични податоци се прибираат во
демографските, социјалните и економските статистики.
Во одредени статистички истражувања се прибираат и посебни категории на лични
податоци и тоа, пред сè, податоци за етничката припадност на физичките лица. Потребата од
прибирање на овие податоци произлегува од утврдените обврски во Уставот на Република
Македонија, како и во поголем број на закони од аспект на правичната и рамномерната
застапеност на припадниците на етничките заедници во Република Македонија.
Во статистичките истражувања се прибира и податок за единствениот матичен број на
граѓанинот. Потребата од прибирање на матичниот број произлегува од неопходноста да се
обезбедат релевантни и квалитетни лични податоци и подготовка на релевантни, квалитетни и
меѓународно споредливи статистики. Во реализацијата на наведената цел, матичниот број се
користи во фазата на прибирањето на посебните категории на лични податоци и во контролата
на прибраните податоци, по што се врши одделување од варијаблите, што е во согласност со
Законот за државната статистика.
Во функција на заштита на личните податоци, Државниот завод за статистика има
утврдено систем за технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на
обработката на личните податоци.
Истовремено, податоците кои се прибираат преку статистичките истражувања се
доверливи податоци, што значи дека тие единствено може да се користат за статистички цели
и дека е забрането нивно користење за нестатистички цели, како и нивно незаконско
разоткривање.
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ОВЛАСТЕНИ НОСИТЕЛИ
Покрај Државниот завод за статистика, други овластени носители кои ќе спроведуваат
статистички истражувања во периодот 2018-2022 година и се во рамките на државната
статистика на Република Македонија се:
•

Народна банка на Република Македонија

•

Министерство за финансии

•

Министерство за внатрешни работи

•

Министерство за правда

•

Агенција за вработување на Република Македонија

•

Институт за јавно здравје на Република Македонија

•

Управа за хидрометеоролошки работи

•

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
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СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА (СИ)
Во Програмата за СИ за 2018-2022 опфатени се вкупно 319 статистички истражувања кои се
спроведуваат од 9 овластени носители на СИ и се организирани во 3 домени.
Како составен дел на Програмата се прилозите 1 и 2 (дефиниции и кратенки)

Вкупно
по носители
Државен завод за статистика
Народна банка на РМ
Министерство за финансии

319
252

79,0%

27

8,5%

3

0,9%

Министерство за внатрешни работи

6

1,9%

Министерство за правда

1

0,3%

Агенција за вработување на РМ

4

1,3%

Институт за јавно здравје на РМ

18

5,6%

Управа за хидрометеоролошки работи

3

0,9%

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

5

1,6%

по домени
Демографски и социјални статистики

102

32,0%

Економски статистики

201

63,0%

16

5,0%

Животна средина и повеќедоменски статистики

2018

Вкупно
по носители

2019

2020

2021

2022

295

303

301

306

301

229

236

235

240

235

27

27

27

27

27

Министерство за финансии

3

3

3

3

3

Министерство за внатрешни работи

6

6

6

6

6

Министерство за правда

1

1

1

1

1

Државен завод за статистика
Народна банка на РМ

Агенција за вработување на РМ

4

4

4

4

4

Институт за јавно здравје на РМ

17

18

17

17

17

Управа за хидрометеоролошки работи

3

3

3

3

3

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

5

5

5

5

5

92

95

93

96

93

189

192

193

194

193

14

16

15

16

15

по домени
Демографски и социјални статистики
Економски статистики
Животна средина и повеќедоменски статистики

1) Демографски и социјални статистики
Демографските и социјалните статистики ги следат демографските и социјалните движења во
земјата и претставуваат статистички мерен систем кој го проучува човечкото однесување во
социјалното опкружување. Социјалното опкружување се следи и анализира преку статистики
систематизирани во следните области и тоа:
1. Население и миграции,
2. Работна сила,
3. Образование,
4. Здравствена заштита,
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5. Приходи и потрошувачка,
6. Социјална заштита,
7. Правда и криминалитет,
8. Култура,
9. Користење на времето.
1.Население и миграции - ги опфаќа темите: попис на население и домаќинства, витална
статистика, склучени и разведени бракови, миграции, азил, процени, прогнози и проекции на
население, статистички регистар на населението.
2.Работна сила - ги опфаќа темите: вработување и невработеност, здравје и безбедност при
работа.
3.Образование - ги опфаќа темите: основно образование, средно образование, високо
образование, стручна обука и доживотно учење.
4.Здравствена заштита - ги опфаќа темите: јавно здравје, здравствени сметки.
5.Приходи и потрошувачка - ги опфаќа темите: потрошувачка на домаќинствата, приходи,
сиромаштија и услови за живеење, квалитет на живот.
6.Социјална заштита - ги опфаќа темите: социјална заштита (шеми за социјална заштита,
социјалнo осигурување, корисници на пензија/социјален надоместок), детска заштита.
7.Правда и криминалитет - ги опфаќа темите: правда и криминалитет.
8.Култура - ги опфаќа темите: култура, јавно информирање.
9.Користење на времето - ги опфаќа темите: користење на времето.

Во периодот 2018-2022 во овој домен се планирани вкупно 102 СИ.
Овие СИ ќе се спроведуваат во следниве години:
Година на спроведување на СИ
2018
92

2019
95

2020

2021

93

96

2022
93

2) Економски статистики
Економските статистики обезбедуваат податоци за економијата во земјата и ги покриваат
следните активности/области и тоа:
1. Макроекономски статистики,
2. Економски сметки,
3. Деловни статистики
4. Секторски статистики,
a) Земјоделство, шумарство, рибарство,
b) Енергија,
c) Транспорт,
d) Туризам,
e) Банкарство, осигурување, финансиски статистики,
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5. Владини финансии, фискална и статистика на јавниот сектор,
6. Меѓународна трговија и платен биланс,
7. Цени,
8. Цена на трудот,
9. Наука, технологија и иновации.

1. Макроекономски статистики - ги опфаќа темите: складиште на податоци за
национални сметки, национални сметки, агрегати (годишни, тримесечни), деловни
тенденции.
2. Економски сметки - ги опфаќа темите: национални сметки (годишни), табели на
понуда и на употреба, инпут-аутпут табели.
3. Деловни статистики - ги опфаќа темите: структурни деловни статистики (услуги,
индустрија, дистрибутивна трговија, градежништво, деловни услуги), бизнис
демографија, индустрија, градежништво, внатрешна трговија, услуги, статистички
деловен регистар.
4. Секторски статистики
a) Земјоделство, шумарство, рибарство - ги опфаќа темите: земјоделство
(растително производство, добиток и добиточни производи, млеко и млечни
производи, структура на земјоделските стопанства, земјоделски сметки, лов,
органско производство), шумарство, рибарство, статистички регистар на
земјоделски стопанства.
b) Енергија - ги опфаќа темите: енергија (годишни, месечни и краткорочни),
енергетски биланси.
c) Транспорт - ги опфаќа темите: транспорт (патен, железнички, езерски,
воздушен, мрежен).
d) Туризам - ги опфаќа темите: туризам, угостителство.
e) Банкарство, осигурување, финансиски статистики - ги опфаќа темите:
банкарство, монетарни и финансиски индикатори, финансиски сметки.
5. Владини финансии, фискална и статистика на јавниот сектор - ги опфаќа темите:
буџетски приходи и расходи, јавен долг.
6. Меѓународна трговија и платен биланс - ги опфаќа темите: меѓународна трговија
со стоки, странски директни инвестиции, платен биланс.
7. Цени - ги опфаќа темите: цени во земјоделството, цени на индустриски производи,
цени на енергенти, цени во градежништвото, цени во туризмот и угостителството,
цени на услуги, цени на мало и трошоци на животот, паритет на куповната моќ.
8. Цена на трудот - ги опфаќа темите: заработувачка и цена на трудот.
9. Наука, технологија и иновации - ги опфаќа темите: истражување и развој,
иновации.
Во периодот 2018-2022 во овој домен се планирани вкупно 201 СИ.
Овие СИ ќе се спроведуваат во следниве години:
Година на спроведување на СИ
2018
189

2019
192

2020
193

2021
194

2022
193
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3) Животна средина и повеќедоменски статистики
Животната средина и повеќедоменските статистики ги опфаќаат следните активности/области
и тоа:

1. Животна средина,
2. Регионални и статистики на помали подрачја,
a) Повеќедоменски статистики и индикатори,
b) Информатичко општество,
c) Глобализација.

1. Животна средина - ги опфаќа темите: животна средина (отпад и опасни супстанции, вода),
физички сметки за животната средина (текови на материјали), монетарни сметки за
животната средина (трошоци, даноци).

2. Регионални и статистики на помали подрачја - ги опфаќа темите: регионални сметки,
статистички регистар на просторни единици.

3. Повеќедоменски статистики и индикатори - ги опфаќа темите: информатички и
комуникациски технологии, странски афилијации.

Во периодот 2018-2022 во овој домен се планирани вкупно 16 СИ.
Овие СИ ќе се спроведуваат во следниве години:

Година на спроведување на СИ
2018
14

2019
16

2020
15

2021
16

2022
15

9

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА ПЕРИОДОТ 2018-2022 ГОДИНА

Член 1
Со оваа програма се утврдуваат статистичките истражувања што ќе се спроведат во
Република Македонија во периодот 2018-2022 година.

Член 2
Програмата ги содржи статистичките истражувања што ќе ги спроведе Државниот
завод за статистика и овластените носители.
Во согласност со оваа програма во периодот 2018-2022 година ќе се спроведат
следните статистички истражувања:

10

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.1 Попис на население и домаќинства
1.01.0.1.00 Попис на население и домаќинства

1.01.0.1.00/01

Назив на СИ

Попис на населението, домаќинствата и становите

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Десетгодишна

ПОП.НАС

Извештајни единици

Домаќинствo
Физичкo лицe
Стан

Кратка содржина на СИ

-Содржината на белезите кои се вклучуваат во Пописот се дефинира со посебен Закон за попис и со Методологија за
подготовка и спроведување на пописот
-Се обезбедува голем фонд на статистички податоци (за бројот и структурата на населението, домаќинствата и
единиците на домување според географските, демографските, миграциските, социјалните, економските, образовните
и други карактеристики на населението) неопходни за анализа на состојбите, идните планирања на развојот на
земјата, значајна основа за современо одлучување и управување на сите нивоа

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју

Година на спроведување на СИ

2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)
НТЕС 5 (населени места)
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 763/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1201/2009 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008
Регулатива (ЕУ) бр. 519/2010 на Комисијата за усвојување на програмата на статистички податоци и метаподатоци
предвидени со Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008
Регулатива (ЕУ) бр. 1151/2010 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008
Регулатива за спроведување (ЕУ) 2017/543 на Комисијата, за утврдување на правила за примена на Регулативата (ЕЗ)
бр. 763/2008
Регулатива (ЕУ) бр. 2017/712 на Комисијата, за утврдување на референта година и програмата на статистички податоци
и метаподатоци предвидени со регулативата (ЕЗ) бр.763/2008
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 2017/881 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008

Меѓународни стандарди

Препораки за пописите на населението и домувањето околу 2010 година, UNECE, 2006
Препораки за пописите на населението и домувањето околу 2020 година, UNECE, 2015

Европски статистички компендиум 2017 1.1.2 Модул 07.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/03/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.1 Попис на население и домаќинства
1.01.0.1.00 Попис на население и домаќинства

1.01.0.1.00/02

Назив на СИ

Пробен попис на населението, домаќинствата и становите

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Десетгодишна

ПРОБ.ПОП.НАС

Извештајни единици

Домаќинствo
Физичкo лицe
Стан

Кратка содржина на СИ

-Со Пробниот попис се тестираат методолошкиот пристап, методолошките материјали и инструменти за
спроведување на Пописот на населението како најобемна и најкомплексна статистичка операција
-Содржината на белезите кои се вклучуваат во Пописот се дефинира со посебен Закон за попис и со Методологија за
подготовка и спроведување на пописот

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју

Година на спроведување на СИ

2019

Територијално ниво на објавување

-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 763/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1201/2009 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008
Регулатива (ЕУ) бр. 519/2010 на Комисијата за усвојување на програмата на статистички податоци и метаподатоци
предвидени со Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008
Регулатива (ЕУ) бр. 1151/2010 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008
Регулатива за спроведување (ЕУ) 2017/543 на Комисијата, за утврдување на правила за примена на Регулативата (ЕЗ)
бр. 763/2008
Регулатива (ЕУ) бр. 2017/712 на Комисијата, за утврдување на референта година и програмата на статистички податоци
и метаподатоци предвидени со регулативата (ЕЗ) бр.763/2008
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 2017/881 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008

Меѓународни стандарди

Препораки за пописите на населението и домувањето околу 2010 година, UNECE, 2006
Препораки за пописите на населението и домувањето околу 2020 година, UNECE, 2015

Европски статистички компендиум 2017 1.1.2 Модул 07.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/03/05
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.2 Витална статистика
1.01.0.2.00 Витална статистика

1.01.0.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за родени деца

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Министерство за правда - матични служби на Управата за водење на матични книги

Кратка содржина на СИ

-Податоци за секое живородено и мртвородено дете, заедно со демографските и социоекономските карактеристики
на родителите
-Податоци за: место на раѓање, тековен број, датум и место на упис во матичната книга на родени, датум и час на
раѓање, вид на на раѓање, каде се случил настанот, име и презиме на детето, датум на раѓање и ЕМБГ, пол, виталитет,
тежина при раѓање
-Податоци за мајката: име и презиме, датум на раѓање и ЕМБГ, траење на бременоста, место на постојано живеење,
број на родени деца и колку од тие деца се живи, брак по ред, држава на раѓање, припадност кон етничка заедница,
државјанство, школска подготовка, занимање
-Податоци за таткото: име и презиме, датум на раѓање и ЕМБГ, држава на раѓање, државјанство, припадност кон
етничка заедница, школска подготовка, занимање

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ВИТ.1

T+180
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 205/2014 на Комисијата за утврдување на еднообразни услови за спроведување
на Регулативата (ЕУ) бр. 1260/2013

Принципи и препораки за Системот на витална статистика, Рев.3, UNESA, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за демографски биланс, Евростат, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за претхoдни демографски податоци, Евростат, 2015
Прирачник за прибирање на унифицирани демографски податоци, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 1.1.1 Модул 07.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.2 Витална статистика
1.01.0.2.00 Витална статистика

1.01.0.2.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за умрени лица

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Министерство за правда - матични служби на Управата за водење на матични книги

Кратка содржина на СИ

-Податоци за демографските и социоекономските карактеристики на умреното лице и доенче, причината за смртта
-Податоци за: место на смртта, тековен број, датум и место на упис во матичната книга на умрени, датум на смртта,
каде се случил настанот, име и презиме на умреното лице, датум на раѓање и ЕМБГ, пол, место на постојано живеење,
брачна состојба, припадност кон етничка заедница, држава на раѓање, државјанство, школска подготовка, занимање,
насилна смрт: вид, ден, месец, час и интервал меѓу настанот и смртта, каде и во кое време настанал несреќниот случај
-Податоци за мајката на умреното доенче: име и презиме, датум на раѓање и ЕМБГ, брачност, број на вкупно родени
деца, држава на раѓање, припадност кон етничка заедница, државјанство, школска подготовка, занимање

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ВИТ.2

T+180
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 205/2014 на Комисијата за утврдување на еднообразни услови за спроведување
на Регулативата (ЕУ) бр. 1260/2013

Принципи и препораки за Системот на витална статистика, Рев.3, UNESA, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за демографски биланс, Евростат, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за претхoдни демографски податоци, Евростат, 2015
Прирачник за прибирање на унифицирани демографски податоци, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 1.1.1 Модул 07.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.3 Склучени и разведени бракови
1.01.0.3.00 Склучени и разведени бракови

1.01.0.3.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за склучени бракови

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Министерство за правда - матични служби на Управата за водење на матични книги

Кратка содржина на СИ

-Податоци за склучените бракови, демографските и социоекономските карактеристики на сопружниците
-Податоци за евидентирањето: место на склучување на бракот и упис во матичната книга на венчани
-Податоци за настанот: датум на склучување на бракот
-Податоци за младоженецот и за невестата: име и презиме, датум на раѓање и ЕМБГ, поранешна брачна состојба,
место на живеење пред и по склучувањето на бракот, држава на раѓање, припадност кон етничка заедница,
државјанство, школска подготовка, занимање и општествено-економска положба

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

СБ.1

T+180
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 205/2014 на Комисијата за утврдување на еднообразни услови за спроведување
на Регулативата (ЕУ) бр. 1260/2013

Принципи и препораки за Системот на витална статистика, Рев.3, UNESA, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за демографски биланс, Евростат, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за претхoдни демографски податоци, Евростат, 2015
Прирачник за прибирање на унифицирани демографски податоци, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 1.1.1 Модул 07.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/01/03

15

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.3 Склучени и разведени бракови
1.01.0.3.00 Склучени и разведени бракови

1.01.0.3.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за разведени бракови

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Надлежни судови за разведување на бракови

Кратка содржина на СИ

-Податоци за браковите што се раскинуваат со правосилна пресуда на надлежните судови за разведување на бракови
-Податоци за: назив и шифра на основниот суд, број на уписникот, дата на запишувањето и реден број од
контролникот, за настанот: датум на разведување
-Податоци за бракот: датум на склучување, брак по ред, последно место на заедничко живеење, број на деца родени
во овој брак и колку од тие деца се живи, број на издржувани деца кои не се родиле во овој брак, на кого се доделени
издржуваните деца од овој брак
-Податоци за мажот и жената: име и презиме, датум на раѓање и ЕМБГ, поранешна брачна состојба, место на живеење
пред и по склучувањето на бракот, држава на раѓање, припадност кон етничка заедница, школска подготовка,
занимање, брачна состојба пред стапувањето во бракот

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

РБ.1

T+180
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 205/2014 на Комисијата за утврдување на еднообразни услови за спроведување
на Регулативата (ЕУ) бр. 1260/2013

Принципи и препораки за Системот на витална статистика, Рев.3, UNESA, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за демографски биланс, Евростат, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за претхoдни демографски податоци, Евростат, 2015
Прирачник за прибирање на унифицирани демографски податоци, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 1.1.1 Модул 07.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/01/04

16

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.4 Миграции
1.01.0.4.00 Миграции

1.01.0.4.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за доселени лица

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи - Подрачни единици

Кратка содржина на СИ

-Податоци зa самиот акт на преселба, т.е. доселувањето, заедно со демографските и социоекономските
карактеристики на лицата кои се доселуваат во рамките на РМ и од други држави во РМ
-Податоци за евидентирањето: место и датум на пријавување
-Податоци за мигрантот (државјани на РМ): име, презиме и име на еден од родителите, датум на раѓање и ЕМБГ, пол,
место на раѓање, припадност кон етничка заедница, државјанство, брачна состојба, школска подготовка, занимање,
адреса на која се пријавува, адреса од која се одјавува само лицето или со членови на семејството

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

МИГ.ДОС

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 205/2014 на Комисијата за утврдување на еднообразни услови за спроведување
на Регулативата (ЕУ) бр. 1260/2013
Регулатива (ЕЗ) бр. 862/2007 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 351/2010 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 862/2007
Регулатива (ЕЗ) бр. 223/2009 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за прибирање на податоци за демографски биланс, Евростат, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за претхoдни демографски податоци, Евростат, 2015
Прирачник за прибирање на унифицирани демографски податоци, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 1.1.1 Модул 07.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/02/02

17

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.4 Миграции
1.01.0.4.00 Миграции

1.01.0.4.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за отселени лица

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи - Подрачни единици

Кратка содржина на СИ

-Податоци зa самиот акт на преселба, т.е. отселувањето, заедно со демографските и социоекономските
карактеристики на лицата кои се отселуваат во и надвор од РМ
-Податоци за евидентирањето: место и датум на одјава
-Податоци за мигрантот (државјани на РМ): име, презиме и име на еден од родителите, датум на раѓање и ЕМБГ, пол,
место на раѓање, припадност кон етничка заедница, државјанство, брачна состојба, школска подготовка, занимање,
адреса на која се пријавува, адреса од која се одјавува само лицето или со членови на семејството

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

МИГ.ОТС

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 205/2014 на Комисијата за утврдување на еднообразни услови за спроведување
на Регулативата (ЕУ) бр. 1260/2013
Регулатива (ЕЗ) бр. 862/2007 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 351/2010 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 862/2007
Регулатива (ЕЗ) бр. 223/2009 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за прибирање на податоци за демографски биланс, Евростат, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за претхoдни демографски податоци, Евростат, 2015
Прирачник за прибирање на унифицирани демографски податоци, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 1.1.1 Модул 07.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/02/01

18

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.4 Миграции
1.01.0.4.00 Миграции

1.01.0.4.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за доселени/отселени странци

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за самиот акт на преселбата заедно со демографските и социоекономските карактеристики на доселените
и отселените странци во рамките и од РМ, евидентирано во Евиденцијата на странци на Министерството за внатрешни
работи
-Податоци за евидентирањето: место и датум на пријавување/одјавување
-Податоци за странецот: име, презиме и име на еден од родителите, пол, датум на раѓање и ЕМБГ, место на раѓање,
државјанство, брачна состојба, школска подготовка, занимање, адреса на која се пријавува, поранешно место на
живеење

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

МИГ.СТР

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 205/2014 на Комисијата за утврдување на еднообразни услови за спроведување
на Регулативата (ЕУ) бр. 1260/2013
Регулатива (ЕЗ) бр. 862/2007 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 351/2010 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 862/2007
Регулатива (ЕЗ) бр. 223/2009 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за прибирање на податоци за демографски биланс, Евростат, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за претхoдни демографски податоци, Евростат, 2015
Прирачник за прибирање на унифицирани демографски податоци, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 1.1.1 Модул 07.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/02/03

19

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.4 Миграции
1.01.0.4.00 Миграции

1.01.0.4.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за илегална миграција

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за внатрешни работи
Годишна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за спречени и откриени илегални преминувања на државната граница и преземени мерки

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+90
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

МВР.ИМ

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.02/01/01

20

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.5 Азил
1.01.0.5.00 Азил

1.01.0.5.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за азил

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за внатрешни работи
Годишна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за странски државјани баратели на азил (во постапка)

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+90
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

МВР.АЗ

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

21

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.8 Процени, прогнози и проекции на население
1.01.0.8.00 Процени, прогнози и проекции на население

1.01.0.8.00/01

Назив на СИ

Процени на населението

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Податоците за проценетото население по возраст и по пол претставуваат математички балансирана процена на
вкупното население на РМ во два критични момента, за секоја календарска година, и тоа на 30 јуни и 31 декември

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ПРОЦ.НАС

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 205/2014 на Комисијата за утврдување на еднообразни услови за спроведување
на Регулативата (ЕУ) бр. 1260/2013
Регулатива (ЕЗ) бр. 763/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1201/2009 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008
Регулатива (ЕУ) бр. 519/2010 на Комисијата за усвојување на програмата на статистички податоци и метаподатоци
предвидени со Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008
Регулатива (ЕУ) бр. 1151/2010 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 763/2008

Меѓународни стандарди

Процени и проекции на населението, Методологија, UNECE, 2015
Принципи и препораки за Системот на витална статистика, Рев.3, UNESA, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за демографски биланс, Евростат, 2014
Прирачник за прибирање на податоци за претхoдни демографски податоци, Евростат, 2015
Прирачник за прибирање на унифицирани демографски податоци, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 1.1.1 Модул 07.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.01.01/03/02

22

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.01 Население и миграции
1.01.0 Население и миграции
1.01.0.9 Статистички регистар на населението
1.01.0.9.00 Статистички регистар на населението

1.01.0.9.00/01

Назив на СИ

Статистички регистар на населението

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

СРН

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи
Министерство за информатичко општество и администрација

Кратка содржина на СИ

-Податоци за следење на промените во бројот и структурата на населението според географските, демографските,
миграциските, социјалните, економските, образовните и други карактеристики на населението за статистички цели
-Податоци за лицата - граѓани на РМ (име и презиме, моминско презиме, име на родителите, дата на раѓање и ЕМБГ,
државјанство, место на раѓање и адресни податоци)

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.02 Работна сила
1.02.0 Работна сила
1.02.0.2 Вработување и невработеност
1.02.0.2.00 Вработување и невработеност

1.02.0.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за работната сила

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

АРС

Извештајни единици

Домаќинство
Лицe (од 15-79 години) коe живеe во домаќинството

Кратка содржина на СИ

-Социоекономски и демографски податоци за домаќинствата и за лицата од 15 до 79 години
-Податоци: ЕМБГ, економска активност, економски статус, брачна состојба, скратено и полно работно време, работа
на определено и на неопределено време, занимање, школска подготовка, националност, дополнителна работа,
должина на невработеност, доживотно учење и др.

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Територијално ниво на објавување

Персонално интервју
Телефонско интервју
2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 577/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1372/2007 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 577/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1571/98, 1575/2000, 1897/2000, 377/2008, 430/2005 на Комисијата за спроведување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 577/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1991/2002, 2257/2003 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на
Регулативата (ЕЗ) бр. 577/98

Меѓународни стандарди

Објаснување за Анкетата за работна сила, Евростат, 2016
Упатство за користење на податоци од Анкетата за работна сила, Евростат, 2016

Година на спроведување на СИ

Европски статистички компендиум 2017 1.2.1 Модул 07.01.31
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.02 Работна сила
1.02.0 Работна сила
1.02.0.2 Вработување и невработеност
1.02.0.2.00 Вработување и невработеност

1.02.0.2.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за слободни работни места

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите од Б до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на слободни и пополнети работни места, стапка на слободни работни места според големината на деловниот
субјект, стапка на слободни работни места, според НКД Рев.2, број на слободни работни места, според НКЗ

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+60
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1062/2008 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 453/2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 19/2009 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 453/2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 453/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Методологија за статистика за слободни работни места, I и II Интернационална работилница, Евростат, 2010

АСРМ

Европски статистички компендиум 2017 1.2.1 Модул 07.01.31
Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.02 Работна сила
1.02.0 Работна сила
1.02.0.2 Вработување и невработеност
1.02.0.2.00 Вработување и невработеност

1.02.0.2.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за невработени лица

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Агенција за вработување на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Агенција за вработување на Република Македонија

Кратка содржина на СИ

-Невработени лица според пол, возраст, школска подготовка, време на чекање за вработување, националност

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+30
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

АВРМ.НЕВРАБ
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.02 Работна сила
1.02.0 Работна сила
1.02.0.2 Вработување и невработеност
1.02.0.2.00 Вработување и невработеност

1.02.0.2.00/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за потреба од вештини на пазарот на труд

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Агенција за вработување на Република Македонија
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти од приватниот сектор со 7 и повеќе вработени

Кратка содржина на СИ

-Податоци за потребите од работници со одредени занимања, според НКЗ

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Територијално ниво на објавување

Персонално интервју
Телефонско интервју
2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Година на спроведување на СИ

АВРМ.АПВ

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.02 Работна сила
1.02.0 Работна сила
1.02.0.3 Здравје и безбедност при работа
1.02.0.3.00 Здравје и безбедност при работа

1.02.0.3.00/01
Статистичко истражување за повреди на работа во земјата

ИЈЗ.ПОВР.Р
Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна
Тригодишна

Извештајни единици

Здравствени установи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за пол и возраст, занимање според НКЗ и дејност според НКД за повредените лица, како и дијагноза и
надворешна причина за повредата, според МКБ-10 (International Statistical Clasiffication of Diseases and Related Health
Problems (ICD-10)) и должина на боловањето

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција бр. 88/C 28/01, 95/C 168/01, 2002/C 161/01, 2007/C 145/01 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 341/2006, (ЕУ) бр. 349/2011 на Комисијата
Директива бр. 89/391/ЕЕЗ на Советот
Препорака бр. 2003/670/ЕЗ на Комисијата
Регулатива (ЕЗ) бр. 1338/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Одлука 2011/231/ЕУ на Комисијата
Комуникација CОМ (2014) 332 на Комисијата за Стратешката рамка на ЕУ за здравјето и безбедността при работа 20142020

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission

Европски статистички компендиум 2017 1.4.2 Модул 07.01.55
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.05.02/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.02 Работна сила
1.02.0 Работна сила
1.02.0.3 Здравје и безбедност при работа
1.02.0.3.00 Здравје и безбедност при работа

1.02.0.3.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за професионалните болести во земјата

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

Извештајни единици

Здравствени установи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за пол и возраст, занимање според НКЗ и дејност според НКД и дијагноза и надворешна причина за
болеста, според МКБ-10 (International Statistical Clasiffication of Diseases and Related Health Problems (ICD-10))

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ИЈЗ.ПРОФ.Б

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција бр. 88/C 28/01, 95/C 168/01, 2002/C 161/01, 2007/C 145/01 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 341/2006, (ЕУ) бр. 349/2011 на Комисијата
Директива бр. 89/391/ЕЕЗ на Советот
Препорака бр. 2003/670/ЕЗ на Комисијата
Регулатива (ЕЗ) бр. 1338/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Одлука 2011/231/ЕУ на Комисијата
Комуникација CОМ (2014) 332 на Комисијата за Стратешката рамка на ЕУ за здравјето и безбедността при работа 20142020

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission

Европски статистички компендиум 2017 1.4.2 Модул 07.01.55
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.05.02/01/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.2 Основно образование
1.03.0.2.01 Почеток на учебна година

1.03.0.2.01/01
Статистичко истражување за основни училишта за возрасни лица
Почеток на учебната година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за основните училишта за возрасни на почетокот на учебната година и тоа за:
-училиштата: број, вид, организациски облик на училиштето, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на
паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по возраст, по одделенија, повторувачи и др. податоци за учениците кои
запишале одделение во основното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, фондот на часови и други
податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

УОВП

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/01/08
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.2 Основно образование
1.03.0.2.01 Почеток на учебна година

1.03.0.2.01/02
Статистичко истражување за основни училишта
Почеток на учебната година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за основните училишта на почетокот на учебната година и тоа за:
-училиштата: број, вид, организациски облик на училиштето, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на
паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по возраст, по одделенија, повторувачи и др. податоци за учениците кои
запишале одделение во основното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, фондот на часови и други
податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

УОП

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.2 Основно образование
1.03.0.2.01 Почеток на учебна година

1.03.0.2.01/03
Статистичко истражување за основни уметнички училишта
Почеток на учебната година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за основните уметнички училишта на почетокот на учебната година и тоа за:
-училиштата: број, вид, организациски облик на училиштето, јазик на кој се одвива наставата во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, отсек и др. податоци за учениците кои запишале во основното уметничко
училиште
-наставниците: број на наставници по пол, според степенот на образование и други податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

УУП

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.2 Основно образование
1.03.0.2.02 Крај на учебна година

1.03.0.2.02/01
Статистичко истражување за основни училишта за возрасни лица
Крај на учебната година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за основните училишта за возрасни на крајот на учебната година и тоа за:
-училиштата: број, вид, организациски облик на училиштето, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на
паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по возраст, по одделенија, по изјаснување за етничка припадност, државјанство и
др. податоци за учениците кои го завршиле основното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, фондот на часови, изјаснување за
етничка припадност, државјанство и други податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

УОВК

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.2 Основно образование
1.03.0.2.02 Крај на учебна година

1.03.0.2.02/02
Статистичко истражување за основни училишта
Крај на учебната година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за основните училишта на крајот на учебната година и тоа за:
-училиштата: број, вид, организациски облик на училиштето, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на
паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по возраст, по одделенија, по изјаснување за етничка припадност, државјанство и
др. податоци за учениците кои го завршиле основното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, фондот на часови, изјаснување за
етничка припадност, државјанство и други податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

УОК

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.2 Основно образование
1.03.0.2.02 Крај на учебна година

1.03.0.2.02/03
Статистичко истражување за основни училишта во кои наставата се изведува на јазик различен од
македонскиот
Крај на учебната година
УОК/Д

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за основните училишта во кои наставата се одвива на јазик различен од македонскиот, на крајот на учебната
година и тоа за:
-училиштата: број, вид, организациски облик на училиштето, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на
паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по возраст, по одделенија, по изјаснување за етничка припадност, државјанство и
др. податоци за учениците кои го завршиле основното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, фондот на часови, изјаснување за
етничка припадност, државјанство и други податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.2 Основно образование
1.03.0.2.02 Крај на учебна година

1.03.0.2.02/04
Статистичко истражување за основни уметнички училишта
Крај на учебната година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за основните уметнички училишта на крајот на учебната година и тоа за:
-училиштата: број, вид, организациски облик на училиштето, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на
паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по изјаснување за етничка припадност и др. податоци за учениците кои го
завршиле основното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, изјаснување за етничка
припадност и други податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

УУК

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.3 Средно образование
1.03.0.3.01 Почеток на учебна година

1.03.0.3.01/01
Статистичко истражување за средни училишта
Почеток на учебната година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за средните училишта на почетокот на учебната година и тоа за:
-училиштата: број, вид, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по возраст, по одделенија, повторувачи, по програмата за образование, според
струката и др. податоци за учениците кои запишале година во средното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, фондот на часови и други
податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

УСП

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.3 Средно образование
1.03.0.3.02 Крај на учебна година

1.03.0.3.02/01
Статистичко истражување за средни училишта
Крај на учебната година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за средните училишта на крајот на учебната година и тоа за:
-училиштата: број, вид, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по возраст, по изјаснување за етничка припадност, државјанство, по одделенија,
повторувачи, по програмата за образование, според струката и др. податоци за учениците кои завршиле година во
средното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, по изјаснување за етничка
припадност и други податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

УСК

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.3 Средно образование
1.03.0.3.02 Крај на учебна година

1.03.0.3.02/02
Статистичко истражување за средни училишта во кои наставата се изведува на јазик различен од
македонскиот
Крај на учебната година
УСК/Д

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за средните училишта во кои наставата се одвива на јазик различен од македонскиот на крајот на учебната
година и тоа за:
-училиштата: број, вид, јазик на кој се одвива наставата во училиштето, број на паралелки во училиштето и др.
-учениците: број на ученици по пол, по возраст, по изјаснување за етничка припадност, државјанство, по одделенија,
повторувачи, по програмата за образование, според струката и др. податоци за учениците кои завршиле година во
средното образование
-наставниците: број на наставници по пол, возраст, според степенот на образование, по изјаснување за етничка
припадност и други податоци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.00 Високо образование

1.03.0.4.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за структурата на високообразовните установи во академската година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за високообразовните установи основани со закон за вршење на високо образование во РМ, во зимскиот
семестар од академската година и тоа: вид, облик на сопственост на високообразовната установа, организациска
структура (отсек - група/студиска програма, циклус на студии, траење на студиите во семестри)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.21

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.00 Високо образование

1.03.0.4.00/02
Статистичко истражување за наставниот персонал на високообразовните установи во академската
година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за високообразовните установи и наставничкиот персонал во академската година и тоа за:
-високообразовната установа: вид, населено место
-наставниците и соработниците: звање, научни квалификации, вид на работното време, пол, возраст, изјаснување за
етничка припадност, државјанство и друго

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.60

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.01 Додипломски студии

1.03.0.4.01/01
Статистичко истражување за запишани студенти на додипломски студии (прв циклус) на факултетите и
високите стручни школи во академската година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за високообразовните установи и студентите запишани на додипломски студии во зимскиот семестар од
академската година и тоа за:
-високообразовната установа: вид, населено место
-студентот: отсек, насока односно студиска програма, степен на студиите кои ги запишува студентот, пол, ЕМБГ, место
на раѓање, место на постојано живеење, државјанство, изјаснување за припадност кон етничка заедница, податоци за
претходна школска подготовка која ја завршил студентот и каде ја завршил, година на студии, начин на студирање,
школарина и надоместок, занимање на родителите/студентот, општествено-економска положба на
родителот/студентот, степен на стручна подготовка на родителите и друго

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.20

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+270
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/02

42

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.01 Додипломски студии

1.03.0.4.01/02
Статистичко истражување за запишани студенти на додипломски студии во зимски семестар на
високообразовните установи во академската година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за високообразовните установи и студентите запишани на додипломски студии во зимскиот семестар од
академската година и тоа за:
-високообразовната установа: вид, населено место
-студентот: вкупен број на запишани студенти по отсек - група/студиска програма, начин на студирање и по години на
студирање

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.22

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.01 Додипломски студии

1.03.0.4.01/03
Статистичко истражување за дипломирани студенти на додипломски студии (прв циклус) на
факултетите и високите стручни школи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за високообразовните установи и студентите дипломирани на додипломски студии во календарската година
и тоа за:
-високообразовната установа: вид, населено место
-студентот: отсек - група/студиска програма, степен на студиите кои ги завршил студентот, пол, ЕМБГ, место на
раѓање, место на постојано живеење, државјанство, изјаснување за припадност кон етничка заедница, начин на
студирање, година и семестар кога првпат се запишал студентот, дали претходно бил запишан на друг факултет или
висока стручна школа, податоци за претходна школска подготовка која ја завршил студентот, година кога ја завршил и
држава каде што ја завршил, занимање на родителите/студентот, економски статус на родителот/студентот

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.50

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+120
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.02 Последипломски студии-магистри/специјалисти

1.03.0.4.02/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за лица кои се стекнале со научен назив магистер или звање специјалист

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за високообразовните установи и студентите кои се стекнале со научен назив магистер или звање
специјалист на втор циклус на последипломски студии за:
-високообразовната установа: вид, населено место
-студентот: пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано живеење, државјанство, изјаснување за припадност кон
етничка заедница, економски статус, занимање, дејност на деловниот субјект каде што лицето е вработено, податоци
за претходно завршен прв циклус на студии и година кога го завршил, година кога првпат се запишал на втор циклус на
студии, година на одбрана на магистерскиот/специјалистичкиот труд, научно поле и назив на
магистерскиот/специјалистичкиот труд, кој ги покрива трошоците за студии и друго

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.80

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/10
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.02 Последипломски студии-магистри/специјалисти

1.03.0.4.02/02
Статистичко истражување за лица кои се запишале на втор циклус на студии (магистерски или
специјалистички студии) во академската година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за високообразовните установи и студентите кои се запишале на втор циклус на последипломски студии магистерски или специјалистички студии за:
-високообразовната установа: вид, населено место
-студентот: пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано живеење, државјанство, изјаснување за припадност кон
етничка заедница, економски статус, занимање, дејност на деловниот субјект каде што лицето е вработено, која година
од студии запишува, научно поле, податоци за претходно завршен прв циклус на студии и година и држава каде
завршил, кој ги покрива трошоците за студии и друго

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.80А

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+270
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/12
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.03 Последипломски студии-доктори на науки

1.03.0.4.03/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за лица - доктори на науки (кои одбраниле докторски труд)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за високообразовните установи и студентите кои завршиле трет циклус на последипломски студии докторски студии за:
-високообразовната установа: вид, населено место
-студентот: пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано живеење, државјанство, изјаснување за припадност кон
етничка заедница, економски статус, занимање, дејност на деловниот субјект каде што лицето е вработено, податоци
за претходно завршен прв циклус на студии и година кога го завршил, година кога се стекнал со научен назив
магистер/специјалист, научно поле и назив на магистерскиот/специјалистичкиот труд, научно поле, назив и година на
одбрана на докторскиот труд, кој ги покрива трошоците за студии и друго

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.70

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/11
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.4 Високо образование
1.03.0.4.03 Последипломски студии-доктори на науки

1.03.0.4.03/02
Статистичко истражување за лица кои се запишале на трет циклус на студии - докторски студии во
академската година

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за високообразовните установи и студентите кои запишале трет циклус на последипломски студии докторски студии за:
-високообразовната установа: вид, населено место
-студентот: пол, ЕМБГ, место на раѓање, место на постојано живеење, државјанство, изјаснување за припадност кон
етничка заедница, економски статус, занимање, дејност на деловниот субјект каде што лицето е вработено, која година
од докторските студии запишува, научно поле и година на прво запишување на докторските студии, податоци за
претходно завршен прв циклус на студии и година и држава каде завршил, година кога се стекнал со научен назив
магистер/специјалист, научно поле и назив на магистерскиот/специјалистичкиот труд, кој ги покрива трошоците за
студии и друго

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ВОИ.70А

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+270
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1175/2014 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 452/2008

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.1 Модул 07.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/03/13
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.5 Стручна обука и доживотно учење
1.03.0.5.00 Стручна обука и доживотно учење

1.03.0.5.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за континуирана професионална обука во деловните субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Петгодишна

АКПО

Извештајни единици

Деловни субјекти кои припаѓаат на секторите Б (оддел 05-09), В (оддел 10-33), Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И (оддел 64-66), Ј, К, Л,
Њ, О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за деловните субјекти кои вршат континуирана професионална обука, стратегиите на деловниот субјект за
обука на вработените, трошоците за обуките, модалитетите на обуките, интензитетот на обуките, стратегиите на
деловниот субјект кои нудат иницијална професионална обука, како и податоци за деловните субјекти кои не вршат
обука, одработени часови и друго

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+480
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1153/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 198/2006

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.2 Модул 07.01.52
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.02/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.03 Образование
1.03.0 Образование
1.03.0.5 Стручна обука и доживотно учење
1.03.0.5.00 Стручна обука и доживотно учење

1.03.0.5.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за образование на возрасни

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Петгодишна

АОВ

Извештајни единици

Домаќинство
Лицe (од 25-64 години) коe живеe во домаќинството

Кратка содржина на СИ

-Податоци за домаќинствата и за лицата од 25 до 64 години кои се однесуваат на тип на домаќинството,
идентификациски податоци за лицето, ниво на завршено образование, учество во формално и неформално
образование и информално учење, економски статус, занимање на лицата, образование на родителите и сл.

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју

Година на спроведување на СИ

2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 452/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.3.2 Модул 07.01.52
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.03.01/04/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за кадар и посети во здравствените установи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

ИЈЗ.ЗУ.КП

Извештајни единици

Здравствени установи
Центри за јавно здравје во РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за кадровска обезбеденост на здравствение установи по профили, места, пунктови и број на први и вкупно
посети кај лекар на лекувани болни

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission

Европски статистички компендиум 2017 1.4.1 Модул 07.01.54
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.05.01/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за организациската структура и кадарот во здравствените установи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

ИЈЗ.ЗУ.ОСК

Извештајни единици

Здравствени установи
Центри за јавно здравје во РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за мрежа на здравствените установи, кадар по профили, возраст и пол

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission

Европски статистички компендиум 2017 1.4.1 Модул 07.01.54
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.05.01/01/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за регистрирани болни лекувани од малигни неоплазми

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

ИЈЗ.Р.МН

Извештајни единици

Здравствени установи
Центри за јавно здравје во РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето заболено од малигна неоплазма, лични податоци, дијагноза по МКБ-10 (International Statistical
Clasiffication of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)), дата на утврдувањето на заболувањето

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission

Европски статистички компендиум 2017 1.4.1 Модул 07.01.54
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.05.01/01/05
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за регистрирани болни лекувани од психички заболувања (психози)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

ИЈЗ.Р.ПСИ

Извештајни единици

Здравствени установи
Центри за јавно здравје во РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето заболено од психичко заболување (психоза), лични податоци, дијагноза по МКБ-10 (International
Statistical Clasiffication of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)), дата на утврдувањето на заболувањето

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission

Европски статистички компендиум 2017 1.4.1 Модул 07.01.54
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за регистрирани болни лекувани од интоксикации (труења)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

ИЈЗ.Р.ТРУ

Извештајни единици

Здравствени установи
Центри за јавно здравје во РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето заболено од интоксикација-труење, лични податоци, дијагноза по МКБ-10 (International Statistical
Clasiffication of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)), дата на утврдувањето на заболувањето, причина односно
вид на интоксикација (суицид, акцидент, криминал и др.), последици

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission

Европски статистички компендиум 2017 1.4.1 Модул 07.01.54
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.05.01/01/14
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/06
Статистичко истражување за регистрирани болни лекувани од бубрежна инсуфициенција (хронична
бубрежна болест)
ИЈЗ.Р.ХББ
Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

Извештајни единици

Здравствени установи
Центри за јавно здравје во РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето заболено од бубрежна инсуфициенција (хронична бубрежна болест), лични податоци, дијагноза
по МКБ-10 (International Statistical Clasiffication of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)), дата на утврдувањето
на заболувањето, вид на лекување, дијализа

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/07

Назив на СИ

Статистичко истражување за регистрирани болни лекувани од шеќерна болест

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

ИЈЗ.Р.ШБ

Извештајни единици

Здравствени установи
Центри за јавно здравје во РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето заболено од шеќерна болест, лични податоци, дијагноза по МКБ-10 (International Statistical
Clasiffication of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)), дата на утврдувањето на заболувањето, компликации

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission

Европски статистички компендиум 2017 1.4.1 Модул 07.01.54
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.05.01/01/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/08

Назив на СИ

Статистичко истражување за лекувани болни во стационарни здравствени установи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

ИЈЗ.СЗУ.ЛБ

Извештајни единици

Болнички здравствени установи
Центри за јавно здравје во РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за територијална дистрибуција, кадровска обезбеденост, искористеност на болничките здравствени
установи и бројот на лекуваните болни

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/09

Назив на СИ

Статистичко истражување за стилот на живеење

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Петгодишна

Извештајни единици

Физичко лице

Кратка содржина на СИ

-Податоци за стилот на живеење, за однесувањето на граѓаните кон здравјето

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју

Година на спроведување на СИ

2019

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 141/2013 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.1338/2008
Одлука за спроведување бр. 2013/97/ЕУ на Комисијата за одобрување на одстапки на некои земји членки во поглед на
преносот на статистички податоци во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр.1338/2008

Меѓународни стандарди

-

ИЈЗ.СТИЛ.Ж

Европски статистички компендиум 2017 1.4.1 Модул 07.01.54
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

59

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/10
Статистичко истражување за спроведена задолжителна имунизации против заразни болести

ИЈЗ.ЗЗ.СЗИ
Институт за јавно здравје на Република Македонија
Полугодишна
Годишна

Извештајни единици

Здравствени установи/институции
Центри за јавно здравје - подрачни единици

Кратка содржина на СИ

-Податоци за бројот на подлежечки и вакцинирани лица, по видови вакцини, возраст, место на живеење, според
календарот за вакцинација, вакцинален опфат

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1177/2003 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1980/2003, 1981/2003, 1982/2003, 1983/2003, 28/2004, 646/2009, (ЕУ) бр. 481/2010, 1157/2010,
62/2012, 112/2013, 67/2014, 2016/114 на Комисијата за имплементирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1177/2003
Регулатива (ЕЗ) бр. 676/2006 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1980/2003
Регулатива (ЕУ) бр. 317/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Анексите на Регулативите (ЕЗ) бр.
1983/2003, 1738/2005, 698/2006, 377/2008 и (ЕУ) бр. 823/2010
Одлука бр. 245/2015 на заедничкиот Комитет на Европскиот Економски Простор (ЕЕП)

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/11
Статистичко истражување за пријавени случаи на заболени од бруцелоза

ИЈЗ.П.З.БРУ
Институт за јавно здравје на Република Македонија
Тримесечна
Годишна

Извештајни единици

Здравствени установи/институции
Центри за јавно здравје - подрачни единици

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето кај кое е утврдена бруцелоза, лабораториска потврда, преземени мерки и податоци за исходот
на болеста, ден и месец на кој настанало заболувањето/смрт, пол и возраст на заболениот, занимање, место на
постојано живеење, ризик фактори за настанување на болеста, хоспитализација

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1177/2003 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1980/2003, 1981/2003, 1982/2003, 1983/2003, 28/2004, 646/2009, (ЕУ) бр. 481/2010, 1157/2010,
62/2012, 112/2013, 67/2014, 2016/114 на Комисијата за имплементирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1177/2003
Регулатива (ЕЗ) бр. 676/2006 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1980/2003
Регулатива (ЕУ) бр. 317/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Анексите на Регулативите (ЕЗ) бр.
1983/2003, 1738/2005, 698/2006, 377/2008 и (ЕУ) бр. 823/2010
Одлука бр. 245/2015 на заедничкиот Комитет на Европскиот Економски Простор (ЕЕП)

Меѓународни стандарди

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/12
Статистичко истражување за пријавени случаи на заболени од ХИВ/СИДА

ИЈЗ.П.З.ХИВ
Институт за јавно здравје на Република Македонија
Тримесечна
Годишна

Извештајни единици

Здравствени установи/институции
Центри за јавно здравје - подрачни единици

Кратка содржина на СИ

-Анонимизирани податоци за лицето кај кое е утврдено ХИВ носителство или заболување од СИДА - лабораториски
потврдено, дистрибуција по пол, возраст, место на живеење, начин на пренос на инфекцијата, ден и месец на кој
настанало заболувањето, податоци за исходот на болеста, ризик фактори

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1177/2003 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1980/2003, 1981/2003, 1982/2003, 1983/2003, 28/2004, 646/2009, (ЕУ) бр. 481/2010, 1157/2010,
62/2012, 112/2013, 67/2014, 2016/114 на Комисијата за имплементирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1177/2003
Регулатива (ЕЗ) бр. 676/2006 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1980/2003
Регулатива (ЕУ) бр. 317/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Анексите на Регулативите (ЕЗ) бр.
1983/2003, 1738/2005, 698/2006, 377/2008 и (ЕУ) бр. 823/2010
Одлука бр. 245/2015 на заедничкиот Комитет на Европскиот Економски Простор (ЕЕП)

Меѓународни стандарди

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Извештајни единици

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/13
Статистичко истражување за пријавени случаи на заразни заболувања

ИЈЗ.П.ЗЗ
Институт за јавно здравје на Република Македонија
Неделна
Месечна
Годишна
Здравствени установи/институции
Центри за јавно здравје - подрачни единици

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето кај кое е утврдено (клинички и/или лабораториски) заразно заболување, кое заразно
заболување, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, ден и месец на кој настанало заболувањето/смрт,
пол и возраст на заболениот, занимање, место на постојано живеење, вакцинален статус

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1177/2003 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1980/2003, 1981/2003, 1982/2003, 1983/2003, 28/2004, 646/2009, (ЕУ) бр. 481/2010, 1157/2010,
62/2012, 112/2013, 67/2014, 2016/114 на Комисијата за имплементирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1177/2003
Регулатива (ЕЗ) бр. 676/2006 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1980/2003
Регулатива (ЕУ) бр. 317/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Анексите на Регулативите (ЕЗ) бр.
1983/2003, 1738/2005, 698/2006, 377/2008 и (ЕУ) бр. 823/2010
Одлука бр. 245/2015 на заедничкиот Комитет на Европскиот Економски Простор (ЕЕП)

Меѓународни стандарди

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/14
Статистичко истражување за пријавени микробиолошки докажани причинители на заразни заболувања
и резистенција на антибиотици
ИЈЗ.П.ЗЗ.МБП
Институт за јавно здравје на Република Македонија
Месечна
Годишна

Извештајни единици

Здравствени установи кои имаат микробиолошки лаборатории
Центри за јавно здравје - подрачни единици

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето кај кое е утврден позитивен резултат за присуство на причинител на заразна болест
(лабораториски), упатна дијагноза, материјал за анализа, применет лабораториски метод, постоење на антимикробна
резистенција, пол и возраст на заболениот, место на постојано живеење

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1177/2003 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1980/2003, 1981/2003, 1982/2003, 1983/2003, 28/2004, 646/2009, (ЕУ) бр. 481/2010, 1157/2010,
62/2012, 112/2013, 67/2014, 2016/114 на Комисијата за имплементирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1177/2003
Регулатива (ЕЗ) бр. 676/2006 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1980/2003
Регулатива (ЕУ) бр. 317/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Анексите на Регулативите (ЕЗ) бр.
1983/2003, 1738/2005, 698/2006, 377/2008 и (ЕУ) бр. 823/2010
Одлука бр. 245/2015 на заедничкиот Комитет на Европскиот Економски Простор (ЕЕП)

Меѓународни стандарди

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ10), Книга 1, СЗО, Женева, 1992
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1.05.01/01/10
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/15

Назив на СИ

Статистичко истражување за откривање на предканцерозни промени на грлото на матката

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

Извештајни единици

Здравствени установи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето, лични податоци, анамнеза, прв сексуален однос, ПАП тест во последната година, фамилијарна
анамнеза и во какво сродство се, превентивни прегледи, наод од прегледите заради утврдување на дијагноза

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ИЈЗ.ППГМ

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.1 Јавно здравје
1.04.0.1.00 Јавно здравје

1.04.0.1.00/16

Назив на СИ

Статистичко истражување за рано откривање на рак на дојка

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Институт за јавно здравје на Република Македонија
Годишна

Извештајни единици

Здравствени установи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за лицето, лични податоци, анамнеза, број на бремености, породувања, доење, мамографија, генетска
предиспозиција, превентивни прегледи, резултати од извршените прегледи

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ИЈЗ.РОРД

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европско здравство за сите фамилии на бази на податоци (HFA-DB), WHO/Europe
Заеднички прашалник за не-монетарната здравствена статистика, WHO
Европски здравствени индикатори (ECHI), European Commission
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.04 Здравствена заштита
1.04.0 Здравствена заштита
1.04.0.2 Здравствени сметки
1.04.0.2.00 Здравствени сметки

1.04.0.2.00/01

Назив на СИ

Здравствени сметки

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ЗДР.С/КИ

Извештајни единици

Министерство за здравство
Министерство за труд и социјална политика
Институт за јавно здравје на РМ
Фонд за здравствено осигурување на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за изворите на финансирање во здравството и трошоците во здравството според функцијата на
здравствената заштита

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2019
2020
2021
2022

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+720
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Систем на здравствени сметки, вер.1.0, OECD, 2000
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.05 Приходи и потрошувачка
1.05.0 Приходи и потрошувачка
1.05.0.1 Потрошувачка на домаќинствата
1.05.0.1.00 Потрошувачка на домаќинствата

1.05.0.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за потрошувачката на домаќинставата

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Домаќинство

Кратка содржина на СИ

-Податоци за расположливите средства според изворите, употребените средства според намената на потрошувачката,
висината на употребените парични средства, количествата на прехранбени и други артикли наменети за лична
употреба, снабденоста на домаќинствата со некои поважни трајни потрошни добра

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Територијално ниво на објавување

Персонално интервју
Самопополнување
2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Анкета за потрошувачка на домаќинствата во ЕУ, Методологија и препораки за хармонизација, Евростат, 2003

Година на спроведување на СИ

АПД
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.05 Приходи и потрошувачка
1.05.0 Приходи и потрошувачка
1.05.0.2 Приходи, сиромаштија и услови за живеење
1.05.0.2.00 Приходи, сиромаштија и услови за живеење

1.05.0.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за приходи и услови за живеење

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

АПУЖ

Извештајни единици

Домаќинство
Лицe (> 15 години) коe живеe во домаќинството

Кратка содржина на СИ

-Податоци за различните видови на приходи и услови за живеење со цел да се обезбедат податоци за сиромаштијата
и социјалната исклученост и условите за живеење
-Основни демографски и други карактеристики на домаќинствата и сите нивни членови, монетарни индикатори на
животниот стандард и социјална раслоеност на населението, немонетарни показатели за животниот стандард, како и
економска активност, вработеност и невработеност на лицата на 16 години и повеќе, ЕМБГ

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+450
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 112/2013, 1157/2010, 2015/245, 2016/114, 2017/310, 481/2010, 62/2012, 67/2014, (ЕЗ) бр. 13/2005,
16/2004, 1980/2003, 1981/2003, 1982/2003, 1983/2003, 215/2007, 28/2004, 315/2006, 646/2009 на Комисијата и
Регулатива (ЕЗ) бр. 362/2008 на Советот за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1177/2003
Регулатива (ЕЗ) бр. 1177/2003 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1553/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1177/2003
Регулатива (ЕУ) бр. 2015/2256 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1983/2003
Регулатива (ЕЗ) бр. 676/2006 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1980/2003

Меѓународни стандарди

Методолошки водич и опис на целните варијабли за АПУЖ, Евростат, 2016
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за корисниците на социјална заштита

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СЗ.1

Извештајни единици

Деловни субјекти (меѓуопштински центри за социјална работа) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Н
(класа 88.99), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за: состојба на движењето на корисниците на социјална заштита според категориите за малолетни и
полнолетни корисници, права и број на лица во: згрижувачки семејства, дневни центри, станбени единици за
организирано живеење, мерки и услуги на социјалната заштита, малолетни и полнолетни корисници според
категории, по пол и по возраст, распределување на децата според видот и степенот на попреченоста, пол и возраст

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/02
Статистичко истражување за установите за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и
нарушено поведение
СЗ.10
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти (установи за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение) кои
вршат активности кои припаѓаат на секторот Н (класа 87.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Корисници по возраст и по пол, според училиштето што го посетуваат, корисници според родителите (потполнонепотполно семејство), корисници според социопрофесионалната положба, образованието на родителот/старателот,
корисници според одлуката за прием во установата, корисници упатени од установата, корисници што поминале преку
дисциплински центар, корисници според должината на престојот во заводот/домот и редот на приемот, корисници
според местото на постојано живеење, корисници според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница и
корисници деца од улица-минувачи со воспитно-социјални проблеми
-Вработени според занимањето, степенот на образованието и според изјаснувањето за припадност кон етничка
заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за социјална парична помош

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СЗ.1Д

Извештајни единици

Деловни субјекти (меѓуопштински центри за социјална работа) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Н
(класа 88.99), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за: состојба и движење, пол и возраст, работен статус на корисниците на социјална парична помош, на
носителот на домаќинството и вкупно исплатени средства за социјална парична помош

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за установи за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СЗ.20

Извештајни единици

Деловни субјекти (установи за сместување на деца и млади без родителска грижа) кои вршат активности кои припаѓаат
на секторот Н (класа 87.90), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на домот, корисници според полот и возраста, според родителите (потполно-непотполно семејство), плаќање за
престојот, корисници според училиштето што го посетуваат, корисници според местото на постојано живеење,
корисници според изјаснувањето на родителот, старателот или лично за припадноста кон етничка заедница
-Вработени според занимањето, степенот на образованието и според изјаснувањето за припадност кон етничка
заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/05
Статистичко истражување за установите за згрижување на лица со пречки во менталниот и телесниот
развој
СЗ.30
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти (установи за згрижување на лица со пречки во менталниот и телесниот развој) кои вршат активности
кои припаѓаат на секторот Н (класа 87.20) според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на домот, корисници според видот на попреченоста и училиштето што го посетуваат, корисници според видот на
попреченоста и плаќањето за престојот, корисници според полот и возраста и според родителите (потполнонепотполно семејство), корисници според социопрофесионалната положба на родителот/старателот, корисници
според местото на постојано живеење, корисници според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница
-Вработени според занимањето, степенот на образованието и изјаснувањето за припадност кон етничка заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните субјекти за вработување на инвалидни лица

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СЗ.40

Извештајни единици

Деловни субјекти (за вработување на инвалидни лица) кои вршат активности кои припаѓаат на секторите од А до Р,
според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на сопственост на организацијата, број на одбиени барања, вработени инвалиди според правниот основ и
инвалиди според типот и видот на инвалидитетот, вработени инвалиди според полот, инвалиди според местото на
вршење на дејноста и местото на постојано живеење, инвалиди според изјаснувањето за припадност кон етничка
заедница
-Вработени (без рехабилитанти) според занимањето, степенот на образование, според изјаснувањето за припадност
кон етничка заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/07

Назив на СИ

Статистичко истражување за установите за згрижување на возрасни и стари лица

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СЗ.50

Извештајни единици

Деловни субјекти (установи за згрижување на возрасни и стари лица) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот
Н (класа 87.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на установата/домот, број на корисници кои не се примени поради пополнет капацитет, корисници според
возраста и полот, корисници според причината за прием во домот и според плаќањето за престој во установата,
корисници според местото на постојано живеење, изјаснувањето за припадност кон етничка заедница
-Вработени според занимањето, степенот на образованието, според изјаснувањето за припадност кон етничка
заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/08

Назив на СИ

Статистичко истражување за меѓуопштинските центри за социјална работа

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СЗ.60

Извештајни единици

Деловни субјекти (меѓуопштински центри за социјална работа) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Н
(класа 88.99), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Развиеност на центарот по служби кои ги има и функции кои ги врши и организации над кои центарот врши стручен
надзор
-Вработени според занимањето, степенот на образованието, според изјаснувањето за припадноста кон етничка
заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.00 Социјална заштита

1.06.0.1.00/09

Назив на СИ

Статистичко истражување за домови - интернати

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СЗ.70

Извештајни единици

Деловни субјекти (домови за ученици/студенти) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Н (класа 87.90),
според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на домот/интернатот, број на ученици/студенти кои не се примени поради пополнет капацитет, број на
ученици/студенти по одлука на судот, полн износ на пропишаната месечна уплата и капацитетот, ученици/студенти
според училиштето што го посетуваат и според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница и ученици/студенти
според местото на постојано живеење и според плаќањето на престојот во домот/интернатот, според
социопрофесионалната положба и образованието на родителот/издржувателот
-Вработени според занимањето и степенот на образование и според изјаснувањето за припадност кон етничка
заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.01 Шеми за социјална заштита

1.06.0.1.01/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за расходи и приходи на програмите за социјална заштита

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СЗ.РП

Извештајни единици

Фонд за здравствено осигурување на РМ
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
Агенција за вработување на РМ
Министерство за труд и социјална политика
Управа за јавни приходи на РМ
Министерство за транспорт и врски

Кратка содржина на СИ

-Податоци за болест/здравствена нега, хендикеп, старост, преживеани, фамилија/деца, невработеност, станбено
згрижување, социјално исклучување кое не е класифицирано на друго место

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+540
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 10/2008 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 458/2007
Регулатива (ЕУ) бр. 110/2011 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 458/2007
Регулатива (ЕЗ) бр. 1322/2007 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 458/2007
Регулатива (ЕУ) бр. 263/2011 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 458/2007
Регулатива (ЕЗ) бр. 458/2007 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на интегрирана социјална заштита, ESSPROS Прирачник, Евростат, 2011

Европски статистички компендиум 2017 1.6.1 Модул 07.01.56
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.07.01/03/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.02 Социјалнo осигурување

1.06.0.1.02/01

Назив на СИ

Обврзници и осигуреници за кои е платен придонесот по филијали и деловници

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
Годишна

Извештајни единици

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Кратка содржина на СИ

-Податоци за обврзници и осигуреници на територијата на РМ за кои е платен придонес
-Осигуреници по пол и возраст

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ПИОМ.ОБ.ОС

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.02 Социјалнo осигурување

1.06.0.1.02/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за пријава во задолжително социјално осигурување

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Агенција за вработување на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Агенција за вработување на Република Македонија

Кратка содржина на СИ

-Лица пријавени во задолжително социјално осигурување на определено и неопределено работно време
(кумулативно месечно)

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+30
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

АВРМ.СОЦ.ОС

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.03 Корисници на пензија/социјален надоместок

1.06.0.1.03/01

Назив на СИ

Корисници на пензија по видови на пензија и по стекнато право

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
Месечна

Извештајни единици

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Кратка содржина на СИ

-Корисници на пензија по видови на пензија (старосна, инвалидска, семејна) и по основ на стекнато право
(работничко, воено, земјоделско)

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+15
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ПИОМ.КП

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.03 Корисници на пензија/социјален надоместок

1.06.0.1.03/02

Назив на СИ

Нови корисници на пензија и починати корисници на пензија

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
Месечна

Извештајни единици

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Кратка содржина на СИ

-Нови корисници кои оствариле право на пензија и починати корисници на пензија по пол и вид на пензија

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+15
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ПИОМ.НО.ПО

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.03 Корисници на пензија/социјален надоместок

1.06.0.1.03/03

Назив на СИ

Висина на пензија по групи на износи и по видови

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
Месечна

Извештајни единици

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Кратка содржина на СИ

-Висина на пензија по групи на износи и по видови на пензија (старосна, инвалидска, семејна) и по основ на стекнато
право (работничко, воено, земјоделско)

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+15
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ПИОМ.ВИС

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.03 Корисници на пензија/социјален надоместок

1.06.0.1.03/04
-Корисници на најнизок износ на пензија по групи на износи и по остварено право
-Корисници на највисок износ на пензија по видови на пензија и по стекнато право

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
Месечна

Извештајни единици

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Кратка содржина на СИ

-Корисници на најнизок износ на пензија по групи на износи и по остварено право (до 31.12.1996, од 01.01.1997, од
01.01.2002 и од 01.01.2016)
-Корисници на највисок износ на пензија по видови на пензија (старосна, инвалидска, семејна) и по стекнато право

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+15
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ПИОМ.МИН.МАКС
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.1 Социјална заштита
1.06.0.1.03 Корисници на пензија/социјален надоместок

1.06.0.1.03/05
Статистичко истражување за невработени лица корисници на право на паричен надоместок во случај на
невработеност

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Агенција за вработување на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Агенција за вработување на Република Македонија

Кратка содржина на СИ

-Невработени лица корисници на право на паричен надоместок во случај на невработеност

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+30
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

АВРМ.КПН

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.02.01/01/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.2 Детска заштита
1.06.0.2.00 Детска заштита

1.06.0.2.00/01
Статистичко истражување за установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри
за ран детски развој
ДЗ.1
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти (дневни градинки за деца, вклучувајќи и дневна грижа на инвалидизирани лица) кои вршат
активности кои припаѓаат на секторот Н (класа 88.91), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на установата, организациски облици на установата, број на смени на работење на установата, деца што не се
примени поради пополнет капацитет, деца под старателство, број на деца и групи, по пол и по возраст, според
изјаснувањето за припадност кон етничка заедница, јазик на кој организациските облици ја вршат
згрижувачко/воспитната работа, деца според должината на дневниот престој и исхраната, деца/корисници на
партиципација, деца според социопрофесионалната положба и според вработеноста на родителот/старателот
-Вработени според занимањето и степенот на стручното образование, изјаснувањето за припадност кон етничка
заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.2 Детска заштита
1.06.0.2.00 Детска заштита

1.06.0.2.00/02
Статистичко истражување за установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри
за ран развој за објекти во населени места
ДЗ.1Д
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти (дневни градинки за деца, вклучувајќи и дневна грижа на инвалидизирани лица) кои вршат
активности кои припаѓаат на секторот Н (класа 88.91), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на деца и групи по пол и по возраст, според изјаснувањето за припадност кон етничка заедница, јазик на кој
организациските единици ја вршат згрижувачко/воспитната работа
-Вработени според занимањето и степенот на стручното образование, изјаснувањето за припадност кон етничка
заедница

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 5 (населени места)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.06 Социјална заштита
1.06.0 Социјална заштита
1.06.0.2 Детска заштита
1.06.0.2.00 Детска заштита

1.06.0.2.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за корисници на додатоци

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ДЗ.2

Извештајни единици

Деловни субјекти (меѓуопштински центри за социјална работа) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Н
(класа 88.99), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Корисници на додатоци: на детски додаток (број на деца и број на семејства), корисници на посебен додаток (број на
деца и број на семејства), еднократна парична помош за новороденче
-Корисници на детски додаток според категорија, број на деца по училиште што го посетуваат и по пол
-Корисници на посебен додаток според видот на попреченост и по пол
-Корисници на родителски додаток за трето, четврто и единствен родителски додаток (број на деца, корисници-мајка,
татко, старател и друго)
-Корисници на додатоци според етничката припадност и расходи за додатоците

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.08 Правда и криминалитет
1.08.0 Правда и криминалитет
1.08.0.1 Правда и криминалитет
1.08.0.1.00 Правда и криминалитет

1.08.0.1.00/01
Статистичко истражување за полнолетно лице против кое постапката по кривичната пријава и
претходната постапка се завршени

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Основни јавни обвинителства кои припаѓаат на секторот Љ (класа 84.23), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Пријавени полнолетни лица:
-податоци за сторителот - име и презиме, ден, месец и година на раѓање, пол, возраст, место на живеење, припадност
кон етничка заедница
-податоци за кривичното дело (законски назив, применет закон, дата на извршување на делото)
-податоци за постапката (кој ја поднел кривичната пријава, вид на одлуката, траење на притворот и траење на
постапката)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 223/2009 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

ISCED 2011, Оперативен прирачник, UNESCO -UIS/OECD/Eurostat, 2015

СК.1

Европски статистички компендиум 2017 1.7.1 Модул 07.01.43
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.10.01/01/01

90

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.08 Правда и криминалитет
1.08.0 Правда и криминалитет
1.08.0.1 Правда и криминалитет
1.08.0.1.00 Правда и криминалитет

1.08.0.1.00/02
Статистичко истражување за обвинето полнолетно лице против кое кривичната постапка правосилно е
завршена

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Основни судови кои припаѓаат на секторот Љ (класа 84.23), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Обвинети и осудени полнолетни лица
-податоци за сторителот - име и презиме, ден, месец и година на раѓање, пол, возраст, место на живеење, занимање,
припадност кон етничка заедница, школска подготовка, соизвршителство и притвор
-податоци за кривичното дело (законски назив, применет закон, дата на извршување на делото ), обид, стек, вид на
одлуката, изречени санкции и траење на постапката

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 223/2009 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

ISCED 2011, Оперативен прирачник, UNESCO -UIS/OECD/Eurostat, 2015

СК.2

Европски статистички компендиум 2017 1.7.1 Модул 07.01.43
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.10.01/01/02

91

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.08 Правда и криминалитет
1.08.0 Правда и криминалитет
1.08.0.1 Правда и криминалитет
1.08.0.1.00 Правда и криминалитет

1.08.0.1.00/03
Статистичко истражување за малолетно лице против кое постапката по кривичната пријава и
подготвителната постапка се завршени

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Основни јавни обвинителства кои припаѓаат на секторот Љ (класа 84.23), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Пријавени малолетни лица:
-податоци за сторителот - име и презиме, ден, месец и година на раѓање, пол, возраст, место на живеење, занимање,
припадност кон етничка заедница, школска подготовка, соизвршителство и притвор
-податоци за кривичното дело (законски назив, применет закон, дата на извршување на делото), обид, стек, вид на
одлуката, податоци за семејната состојба, занимањето на родителите и траењето на постапката

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 223/2009 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

ISCED 2011, Оперативен прирачник, UNESCO -UIS/OECD/Eurostat, 2015

СК.3

Европски статистички компендиум 2017 1.7.1 Модул 07.01.43
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.10.01/01/03

92

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.08 Правда и криминалитет
1.08.0 Правда и криминалитет
1.08.0.1 Правда и криминалитет
1.08.0.1.00 Правда и криминалитет

1.08.0.1.00/04
Статистичко истражување за малолетно лице против кое кривичната постапка пред советот правосилно
е завршена

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Основни судови кои припаѓаат на секторот Љ (класа 84.23), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Обвинети и осудени малолетни лица:
-податоци за сторителот - име и презиме, ден, месец и година на раѓање, пол, возраст, место на живеење, занимање,
припадност кон етничка заедница, школска подготовка, соизвршителство и притвор
-податоци за кривичното дело (законски назив, применет закон, дата на извршување на делото), обид, стек, вид на
одлуката, изречени санкции
-податоци за семејната состојба, занимање на родителите и траење на постапката

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 223/2009 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

ISCED 2011, Оперативен прирачник, UNESCO -UIS/OECD/Eurostat, 2015

СК.4

Европски статистички компендиум 2017 1.7.1 Модул 07.01.43
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.10.01/01/04

93

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.08 Правда и криминалитет
1.08.0 Правда и криминалитет
1.08.0.1 Правда и криминалитет
1.08.0.1.00 Правда и криминалитет

1.08.0.1.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за кривични дела

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за внатрешни работи
Годишна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за кривични дела и сторители

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

МВР.КД

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.10.01/01/07

94

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

1 Демографски и социјални статистики
1.08 Правда и криминалитет
1.08.0 Правда и криминалитет
1.08.0.1 Правда и криминалитет
1.08.0.1.00 Правда и криминалитет

1.08.0.1.00/07
Статистичко истражување за движењето на малолетни и полнолетни лица во казнено-поправните и
воспитно-поправните установи
МП.ДМП
Министерство за правда
Месечна

Извештајни единици

Казнено-поправни установи
Воспитно-поправни установи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за примените и отпуштените малолетни и полнолетни лица во казнено-поправните и воспитно-поправните
установи

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.10.01/01/08

95

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за библиотеки

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти (библиотеки) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Њ (класа 91.01), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на библиотеките, книжен и некнижен фонд на библиотеката, корисници во библиотеките - читатели, размена,
вработени во библиотеките и др.

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2020

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

БИБ.1

Европски статистички компендиум 2017 1.8.1 Модул 07.01.53
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.04.01/01/09

96

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за кина

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти (кина) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот S (класа 59.14), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за: број и вид на кина, прикажани филмови по вид и потекло, број на претстави и посетители и вработени

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

КИНО.1

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.8.1 Модул 07.01.53
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.04.01/01/02

97

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за театри

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти (театари) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Њ (класа 90.02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за: вид на театри, број на изведени дела, јазик на кој се изведуваат претставите, претстави, посетители,
гостувања, учество на фестивали, вработени (членови), податоци за изведеното дело

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

КУ.1

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.8.1 Модул 07.01.53
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.04.01/01/03

98

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за професионални ансамбли за народни игри и песни

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

КУ.3

Извештајни единици

Деловни субјекти (професионални ансамбли на народни игри и песни) кои вршат активности кои припаѓаат на
секторот Њ (класа 90.02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Концерти, посетители, гостувања, вработени

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.8.1 Модул 07.01.53
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.04.01/01/05

99

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за музеи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти (музеи) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Њ (класа 91.02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Музеи по вид, инвентарирани и изложени предмети по вид, неинвентирани, простории, изложби, посетители и
вработени

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2019
2022

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

КУ.4
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за музејски збирки

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

КУ.5

Извештајни единици

Деловни субјекти (организитори на музејски збирки) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Њ (класа 91.02),
според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Музејски збирки по вид, инвентарирани и изложени предмети по вид, неинвентарирани предмети, посетители

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2019
2022

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/07

Назив на СИ

Статистичко истражување за организирани ликовни изложби

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ЛД.1

Извештајни единици

Деловни субјекти (организатори на ликовни изложби) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Њ (класа 90.04),
според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Организирани ликовни изложби според видот, ликовни уметници кои учествувале на изложбите, земја на потекло на
уметниците, посетители на ликовни изложби, откупени ликовни дела

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/08

Назив на СИ

Статистичко истражување за организирани ликовни колонии

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ЛД.2

Извештајни единици

Деловни субјекти (организатори на ликовни колонии) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Њ (класа 90.04),
според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Организирани ликовни колонии, број на учесници во работата на ликовните колонии, број на дела настанати за
време на работата на колонијата, вкупен фонд на дела во сопственост на колонијата, потекло на учесниците во
ликовните колонии

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/09

Назив на СИ

Статистичко истражување за книги и брошури

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ПЕЧАТ.1

Извештајни единици

Деловни субјекти (издавачи на книги и брошури) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот S (класа 58.11),
според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за: книги и брошури според областа, видот, намената на делото, јазикот на изданието и оригиналот, тираж,
број на страници, вид на издавачот

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/10

Назив на СИ

Статистичко истражување за клубови/друштва за техничка култура

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

ТК.1

Извештајни единици

Деловни субјекти (клубови/друштва за техничка култура) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Њ (класа
90.04), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Секции во состав на клубот (друштвото), активни членови по социоекономски групи, по возраст, според
изјаснувањето за припадност кон етничка заедница, стручни и раководни кадри, учество на клубот (друштвото) на
организирани активности и манифестации

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/11

Назив на СИ

Статистичко истражување за сојузи за техничка култура

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

ТК.2

Извештајни единици

Деловни субјекти (сојузи за техничка култура) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Њ (класа 90.04), според
НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Сојузи за техничка култура, организирани манифестации според нивото на организирање, број на клубови (друштва) учесници на организираните манифестации, број на членови - учесници на организираните манифестации, стручни и
раководни кадри на сојузот, извори на финансирање на сојузот

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.1 Култура
1.09.0.1.00 Култура

1.09.0.1.00/12

Назив на СИ

Статистичко истражување за филхармонии, симфониски и професионални оркестри

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ФО.1

Извештајни единици

Деловни субјекти (филхармонии, симфониски и професионални оркестри) кои вршат активности кои припаѓаат на
секторот Њ (класа 90.02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на оркестарот, концерти, посетители, гостувања, број на изведени дела, вработени

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.2 Јавно информирање
1.09.0.2.00 Јавно информирање

1.09.0.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за весници

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ПЕЧАТ.2

Извештајни единици

Деловни субјекти (издавачи на весници) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот S (класа 58.13), според НКД
Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Весници според издавачот, времето на излегување, јазикот на издавањето, видот на писмото и намената

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.2 Јавно информирање
1.09.0.2.00 Јавно информирање

1.09.0.2.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за списанија

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ПЕЧАТ.3

Извештајни единици

Деловни субјекти (издавачи на списанија) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот S (класа 58.14), според НКД
Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Списанија според времето на издавање, јазикот на издавање, намената, излезени броеви, тираж и вид на издавачот

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.2 Јавно информирање
1.09.0.2.00 Јавно информирање

1.09.0.2.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за радиодифузери кои емитуваат радиопрограма

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

РА.1

Извештајни единици

Деловни субјекти (радиодифузерите кои емитуваат радиопрограма) кои вршат активности кои припаѓаат на секторот
Њ (класа 60.10), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на деловни субјекти кои емитуваат радиопрограма, емитувана радиопрограма во часови, потекло на
производството на емитуваната радиопрограма, радиопрограма според јазикот на емитување, вработени

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.8.1 Модул 07.01.53
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.04.01/02/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.09 Култура
1.09.0 Култура
1.09.0.2 Јавно информирање
1.09.0.2.00 Јавно информирање

1.09.0.2.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за радиодифузери кои емитуваат телевизиска програма

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ТВ.1

Извештајни единици

Деловни субјекти (радиодифузерите кои емитуваат телевизиска програма) кои вршат активности кои припаѓаат на
секторот Њ (класа 60.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на деловни субјекти кои емитуваат ТВ програма, емитувана ТВ програма во часови, потекло на производството
на емитуваната ТВ програма, ТВ програма според јазикот на емитување, вработени

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 1.8.1 Модул 07.01.53
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.04.01/02/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

1 Демографски и социјални статистики
1.11 Користење на времето
1.11.0 Користење на времето
1.11.0.1 Користење на времето
1.11.0.1.00 Користење на времето

1.11.0.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за користење на времето

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Десетгодишна

АКВ

Извештајни единици

Домаќинство
Лицe (> 9 години) коe живеe во домаќинството

Кратка содржина на СИ

-Податоци за активностите на лицата на 10 години и повеќе, во период од 24 часа, за еден работен ден и еден ден од
викендот, континуирано во текот на една година, со цел да се обезбедат детални информации за просечното дневно
користење на времето

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците
Година на спроведување на СИ

Персонално интервју
Самопополнување
2020

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+360
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Упатство за Хармонизирана анкета за користење на времето, Евростат, 2008

Европски статистички компендиум 2017 1.5.1 Модул 07.01.41
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

1.02.04/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.1 Складиште на податоци за Национални сметки
2.01.0.1.00 Складиште на податоци за Национални сметки

2.01.0.1.00/01
Складиште на податоци - Национални сметки

СКЛАД.НС
Државен завод за статистика
Тримесечна
Годишна

Извештајни единици

Централен регистар на РМ
Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Друштва за управување со инвестициски фондови
Друштва за управување со пензиски фондови

Кратка содржина на СИ

-Податоци кои се содржани во националните сметки, пресметани преку интегриран систем на секторски сметки на
ниво на институционални сектори

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

113

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за постигнување на сеопфатност на БДП

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Додадена вредност од индивидуално земјоделско производство
-Додадена вредност од угостителски услуги за сместување на туристи во објекти во индивидуална сопственост и
извршени градежни работи во индивидуална режија
-Годишни просечни плати по вработен по оддели (2 цифри), според НКД
-Годишен број на вработени и фактички и вообичаени часови според економскиот статус, по оддели (2 цифри), според
НКД
-Импутирани станарини

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Мерење на неопфатената економија, Прирачник, OECD/IMF/ILO/CIS -STAT, 2002
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2008

БДП.НОЕ

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/11
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/02

Назив на СИ

БДП според производниот метод, по постојани цени, на годишно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

БДП.ПП

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Агенција за супервизија на осигурување
Агенција за електронски комуникации

Кратка содржина на СИ

-Волуменски индекси и дефлатори на ниво на оддел (2 цифри), според НКД
-БДП според производниот метод, по постојани цени

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+340
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/14
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/03

Назив на СИ

БДП според производниот метод, по тековни цени, на годишно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-БДП според производниот метод, по тековни цени, на ниво на оддел (две цифри) според НКД

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

БДП.ПТ

T+270
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/16
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/04

Назив на СИ

БДП според трошочниот метод, по постојани цени, на годишно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

БДП.ТП

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Агенција за супервизија на осигурување

Кратка содржина на СИ

-Волуменски индекси и дефлатори на ниво на трошочна категорија на БДП
-БДП според трошочниот метод, по постојани цени

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+340
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/15
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/05

Назив на СИ

БДП според трошочниот метод, по тековни цени, на годишно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

БДП.ТТ

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за трошочните категории на бруто-домашниот производ, по тековни цени

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+270
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 724/2014 на Комисијата за стандардот за размена, во согласност со барањата на
Регулативата (ЕУ) бр. 549/2013

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Мерење на неопфатената економија, Прирачник, OECD/IMF/ILO/CIS -STAT, 2002

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за пресметка на додадената вредност за нефинансиски деловни субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите од А до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вработени
-Приходи и расходи од работењето
-Средства за вработените
-Основни податоци за деловниот субјект по локални единици на чиста дејност

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013

ДВ.1

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.06/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/07
Статистичко истражување за додадена вредност од угостителски услуги за сместување на туристи во
објекти во индивидуална сопственост и извршени градежни работи во индивидуална режија

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Ноќевања на туристи, по видови деловни единици (куќи, станови за одмор и соби за издавање, вкупно)
-Вредност на извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени во индивидуална
режија (вкупно)
-Вредност на извршени градежни работи по видови на работа (индивидуална сопственост - вкупно)

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013

ДВ.ГРА.УГО
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/08

Назив на СИ

Статистичко истражување за додадена вредност од индивидуалното земјоделско производство

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Просечна годишна пондерирана продажна цена (апсолутна) на ниво на производ, според КПД
-Просечна годишна набавна цена на ниво на производ, според КПД
-Производство на рани посеви и овошје (индивидуален сектор)
-Производство на доцни посеви, овошје и лозја (индивидуален сектор)
-Вредност и прираст на добиточното производство (индивидуален сектор)
-Годишни откупни и продажни цени на земјоделски производи на ниво на производ, според КПД
-Просечна годишна продажна цена од трговијата на мало (зелени пазари) на ниво на производ, според КПД
-Вредност на исечени сопствени шуми
-Финална потрошувачка на домаќинствата, според КЛПН

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2008

ДВ.ЗЕМ
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/09

Назив на СИ

Статистичко истражување за промена на залихите (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Податоци за промена на вредноста на залихите по видови залихи, на годишно ниво
-Почетна и крајна состојба на вредноста на залихите по видови залихи и по оддели (2 цифри), според НКД, на годишно
ниво

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЗАЛИХИ

T+270
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/10

Назив на СИ

Статистичко истражување за импутирани станарини

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ИМПУТ.СТАН

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии

Кратка содржина на СИ

-Податоци за бруто-вредност на импутираните станарини на сопственици на станови (меѓуфазна потрошувачка, други
даноци на производство, потрошувачка на фиксен капитал и нето-деловен вишок)

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/11

Назив на СИ

Статистичко истражување за инвестиции во основни средства во деловните субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите од А до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Извршени исплати за набавка на основни средства
-Временски разграничувања меѓу исплатите за набавки на основни средства и остварените набавки
-Инвестиции во основни средства според видот
-Инвестиции во основни средства според намената на вложувањето и територијата
-Инвестиции и тековни трошоци за заштита на животната средина

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Извештај на Работната група на OECD за мерење на софтверот во националните сметки, OECD, 2003
Прирачник за мерење на истражувањето и развојот во ЕСС 2010, Евростат, 2014

ИНВ.1
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/12

Назив на СИ

Статистичко истражување за инвестиции во основни средства

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ИНВ.ОС

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Министерство за одбрана

Кратка содржина на СИ

-Нематеријални и материјални средства
-Инвестиции во основни средства според наменатa на вложувањето и техничката структура
-Инвестиции во основни средства според видот
-Вредност на извршени градежни работи по видови

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+270
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 724/2014 на Комисијата за стандардот за размена, во согласност со барањата на
Регулативата (ЕУ) бр. 549/2013

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Извештај на Работната група на OECD за мерење на софтверот во националните сметки, OECD, 2003
Прирачник за мерење на истражувањето и развојот во ЕСС 2010, Евростат, 2014
Мерење на неопфатената економија, Прирачник, OECD/IMF/ILO/CIS -STAT, 2002
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/13
Статистичко истражување за потрошувачка на фиксниот капитал со методот на постојано
инвентарисување

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Инвестиции во основни средства по видови на средства, според КИС и НКД
-Индекс на вредноста на потрошениот градежен материјал

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 724/2014 на Комисијата за стандардот за размена, во согласност со барањата на
Регулативата (ЕУ) бр. 549/2013

Меѓународни стандарди

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013

ПОТ.ФК
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/14

Назив на СИ

Статистичко истражување за прекумерен дефицит и долг на државата, нотификациски табели

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ПДДД

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Подготовка на сет хармонизирани табели, т.н. нотификациски табели ПДДД (ЕДП) и прашалници во врска со табелите

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Прирачник за државен дефицит и долг, Примена на ЕСС 2010, Евростат, 2016
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/15

Назив на СИ

Статистичко истражување за финална потрошувачка на домаќинствата, на годишно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ФП.ДОМ

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Агенција за супервизија на осигурување
АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

Кратка содржина на СИ

-Финална потрошувачка на домаќинствата, според КЛПН
-ФУМИ (податоци од аспект на населението како потрошувач на финансиски услуги и од аспект на сопственици на
станови)
-Извоз и увоз од патувања (од Платен биланс од НБРМ)
-Бруто-вредност на импутираните ренти

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+270
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 724/2014 на Комисијата, за стандардот за размена, согласно со барањата на
Регулативата (ЕУ) бр. 549/2013
Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 113/2002 на Комисијата, за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2223/96

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Мерење на неопфатената економија, Прирачник, OECD/IMF/ILO/CIS -STAT, 2002
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.01 Национални сметки, годишни агрегати

2.01.0.2.01/16

Назив на СИ

Статистичко истражување за финансиски интермедијарни услуги, индиректно мерени, на годишно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Пресметка и алокација на финансиските интермедијарни услуги мерени индиректно, според НKД-оддел и помеѓу
корисници, на годишно ниво

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

ФУМИ.ДЗС
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/01

Назив на СИ

БДП според производниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

БДП.ПП.3

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Агенција за супервизија на осигурување
Агенција за електронски комуникации

Кратка содржина на СИ

-Волуменски индекси и дефлатори на ниво на оддел (2 цифри), според НКД
-БДП според производен метод, по постојани цени

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+70
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Прирачник за тримесечни национални сметки, Евростат, 2013
Прирачник за тримесечни национални сметки, IMF, 2001
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/02

Назив на СИ

БДП според производниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

БДП.ПТ.3

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Агенција за супервизија на осигурување
Агенција за електронски комуникации

Кратка содржина на СИ

-Номинални индикатори на ниво на оддел (2 цифри), според НКД
-БДП според производниот метод, по тековни цени

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+70
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Прирачник за тримесечни национални сметки, Евростат, 2013
Прирачник за тримесечни национални сметки, IMF, 2001
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/03

Назив на СИ

БДП според трошочниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

БДП.ТП.3

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Агенција за супервизија на осигурување

Кратка содржина на СИ

-Волуменски индекси и дефлатори на ниво на трошочна категорија на БДП
-БДП според трошочниот метод, по постојани цени

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+70
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Прирачник за тримесечни национални сметки, Евростат, 2013
Прирачник за тримесечни национални сметки, IMF, 2001
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/04

Назив на СИ

БДП според трошочниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

БДП.ТТ.3

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Агенција за супервизија на осигурување

Кратка содржина на СИ

-Податоци за пресметка на БДП според трошочниот метод, по тековни цени

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+70
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Прирачник за тримесечни национални сметки, Евростат, 2013
Мерење на неопфатената економија, Прирачник, OECD/IMF/ILO/CIS -STAT, 2002
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/05

Назив на СИ

БДП - ФЛЕШ пресметки

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

БДП.ФЛЕШ.3

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи на РМ
Народна банка на РМ
Агенција за супервизија на осигурување
Агенција за електронски комуникации

Кратка содржина на СИ

-Бруто-домашен производ, стапка на раст

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Прирачник за тримесечни национални сметки, Евростат, 2013
Прирачник за тримесечни национални сметки, IMF, 2001
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2.02.01/01/11
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/06
Статистичко истражување за пресметка на додадената вредност, инвестициите во основни средства и
средствата и обврските за нефинанските деловни субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои припаѓаат на секторите од А до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Бруто-вредност, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност, набавка и продажба на основни средства, средства и
обврски на нефинансиските деловни субјекти

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

ДВ.КВ.ИН
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/07

Назив на СИ

Статистичко истражување за промена на залихите (тримесечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Податоци за промена на вредноста на залихите по видови залихи, на тримесечно ниво
-Почетна и крајна состојба на вредноста на залихите по видови залихи и по оддели (2 цифри), според НКД, на
тримесечно ниво

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013

ЗАЛИХИ.3
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/08

Назив на СИ

Статистичко истражување за инвестиции во основни средства, на тримесечно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Увоз и извоз на стоки (машини и опрема), според СМТК
-Набавки и продажби на основни средства

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 724/2014 на Комисијата за стандардот за размена, во согласност со барањата на
Регулативата (ЕУ) бр. 549/2013

Меѓународни стандарди

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013

ИНВ.ОС.3

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.02.01/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/09
Статистичко истражување за финансиски интермедијарни услуги, индиректно мерени, на тримесечно
ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Пресметка и алокација на финансиските интермедијарни услуги мерени индиректно, според НKД-оддел и помеѓу
корисници, на тримесечно ниво

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1889/2002 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 448/98
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

ФУМИ.ДЗС.3

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/23
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/10

Назив на СИ

Статистичко истражување за финална јавна потрошувачка, на тримесечно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

ФЈП.3

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии

Кратка содржина на СИ

-Финална јавна потрошувачка
-Вкупни приходи и трошоци на централната влада
-Трансфери на централната влада по тримесечја
-Приходи и трошоци на екстрабуџетски фондови
-Податоци за буџети на фондови

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+70
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.02.01/01/05

139

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.2 Национални сметки, агрегати
2.01.0.2.02 Национални сметки, тримесечни агрегати

2.01.0.2.02/11

Назив на СИ

Статистичко истражување за финална потрошувачка на домаќинствата, на тримесечно ниво

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

ФП.ДОМ.3

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите Ѕ, Н, Г, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на домаќинствата, според КЛПН
-Импутирани станарини
-ФУМИ
-Трошоци на населението за: телекомуникациски, поштенски, интернет и осигурителни услуги, за игри на среќа,
потрошена електрична и топлинска енергија, осигурителни услуги

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 113/2002 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2223/96

Меѓународни стандарди

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Прирачник за тримесечни национални сметки, Евростат, 2013

Европски статистички компендиум 2017 2.1.5 Модул 04.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.02.01/01/04

140

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.3 Деловни тенденции
2.01.0.3.00 Деловни тенденции

2.01.0.3.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните тенденции во преработувачката индустрија

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот В, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Оценка за: сегашната економска состојба, обемот на производството во изминатите 3 месеци
-Просечно искористување на капацитетите (во %)
-Оценка за сегашните: набавки на суровини и репроматеријали, состојба со залихите на суровини и репроматеријали,
обезбеденост на производството со порачки
-Ограничувачки фактори за зголемување на производството
-Очекувања за бројот на вработени во наредните 3 месеци

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+15
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за заедничката усогласена програма на ЕУ за анкетите за деловни тенденции и мислење на потрошувачите,
OECD, 2016

ДТ.И

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/04/01

141

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.3 Деловни тенденции
2.01.0.3.00 Деловни тенденции

2.01.0.3.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните тенденции во градежништвото

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот Ѓ, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Оценка на тековната: економска состојба, количина на залихите
-Ограничувачки фактори за подобрување на тековната економска состојба
-Оценка на: тековната финансиска состојба, продажните цени, порачките од домашни/странски добавувачи,
продажните цени во наредното тримесечје, економската состојбата во наредните две тримесечја, бројот на вработени
во наредното тримесечје

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+10
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за заедничката усогласена програма на ЕУ за анкетите за деловни тенденции и мислење на потрошувачите,
OECD, 2016

ДТ.Г

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/04/02

142

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.3 Деловни тенденции
2.01.0.3.00 Деловни тенденции

2.01.0.3.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните тенденции во трговијата на мало

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот Е, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Оценка на тековната економска состојба
-Ограничувачки фактори за подобрување на тековната економска состојба
-Оценка на: тековната состојба со нарачки (договори) за градежни работи на домашниот и на странските пазари,
тековната финансиска состојба, тековната бројна состојба и квалитетот на механизацијата и опремата
-Очекувања за: продажните цени во наредното тримесечје во однос на вкупните нарачки (договори) за градежни
работи во наредното тримесечје во однос на бројот на вработените во наредното тримесечје

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+10
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за заедничката усогласена програма на ЕУ за анкетите за деловни тенденции и мислење на потрошувачите,
OECD, 2016

ДТ.Т

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/04/03

143

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.3 Деловни тенденции
2.01.0.3.00 Деловни тенденции

2.01.0.3.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за кредитна активност

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Банки

Кратка содржина на СИ

Податоци за:
-промена на кредитните услови (претпријатија и население)
-фактори на промена на кредитните услови
-очекувања на банките за промените на кредитните услови
-промена на побарувачката на кредити (претпријатија и население)
-фактори на промена на пробарувачката
-очекувања на банките за промените на побарувачката на кредити

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Анкета за кредитна активност (BLS), ЕЦБ

ДТ.КА

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/10

144

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.01 Макроекономски статистики
2.01.0 Макроекономски статистики
2.01.0.3 Деловни тенденции
2.01.0.3.00 Деловни тенденции

2.01.0.3.00/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за очекувањата за идната инфлација и БДП

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Физички лица - економски аналитичари

Кратка содржина на СИ

Податоци за:
-очекуваната стапка на инфлација
-очекувана стапка на БДП

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Анкета за професионална прогноза (SPF), ЕЦБ

ДТ.ОИ.БДП

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.06.01/01/03

145

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.1 Национални сметки
2.02.0.1.01 Национални сметки, годишни

2.02.0.1.01/01

Назив на СИ

Секторски сметки и интегрирани национални сметки

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Систем на табели за пресметка на секторски сметки: С.13
-Систем на табели за пресметка на секторски сметки: С.12
-Систем на табели за пресметка на секторски сметки: С.11
-Систем на табели за пресметка на секторски сметки: С.14
-Систем на табели за пресметка на секторски сметки: С.15
-Систем на табели за пресметка на секторски сметки: С.2

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

СЕК.С/КИ

Европски статистички компендиум 2017 2.1.3 Модул 04.01.12
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.03/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.1 Национални сметки
2.02.0.1.01 Национални сметки, годишни

2.02.0.1.01/02
Статистичко истражување за додадена вредност кај корисниците на средства на буџетот и фондовите,
Буџетот на Републиката и буџетите на единиците на локално ниво на државата и буџетите на фондовите
СС.БФ
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии

Кратка содржина на СИ

-Годишни сметки на деловните субјекти
-Податоци за приходи и расходи по типови на сметки на буџетските корисници во трезорската сметка
-Табели со пресметка на ФУМИ (FISIM_output)
-Бруто-инвестиции во основни средства по институционални сектори

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.1.3 Модул 04.01.12
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.1 Национални сметки
2.02.0.1.01 Национални сметки, годишни

2.02.0.1.01/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за додадена вредност на непрофитните организации

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Годишни сметки на деловните субјекти
-Табели со пресметка на ФУМИ (FISIM_output)
-Бруто-инвестиции во основни средства по институционални сектори

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

СС.НП

Европски статистички компендиум 2017 2.1.3 Модул 04.01.12
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.1 Национални сметки
2.02.0.1.01 Национални сметки, годишни

2.02.0.1.01/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за додадена вредност на нефинансиските деловни субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Годишни сметки на деловните субјекти
-Табели со пресметка на ФУМИ (FISIM_output)
-Бруто-инвестиции во основни средства по институционални сектори

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

СС.НФ

Европски статистички компендиум 2017 2.1.3 Модул 04.01.12
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.1 Национални сметки
2.02.0.1.01 Национални сметки, годишни

2.02.0.1.01/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за додадена вредност на Останатиот дел од светот

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СС.ОС

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Биланс на плаќања
-ФУМИ (FISIM_import)
-ФУМИ (FISIM_export)

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.1.3 Модул 04.01.12
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.1 Национални сметки
2.02.0.1.01 Национални сметки, годишни

2.02.0.1.01/06
Статистичко истражување за додадена вредност на самостојните вршители на дејност и трговците
поединци
СС.СВ
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Управа за јавни приходи на РМ

Кратка содржина на СИ

-Годишни сметки на самостојни вршители на дејност и податоци за лица кои плаќаат годишен паушален данок на
остварени приходи од УЈП
-Додадена вредност од угостителски услуги за сместување на туристи во објекти во индивидуална сопственост и
извршени градежни работи во индивидуална режија
-Табели со пресметка на ФУМИ (FISIM_output)
-Бруто-инвестиции во основни средства по институционални сектори

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.1.3 Модул 04.01.12
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/05
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.1 Национални сметки
2.02.0.1.01 Национални сметки, годишни

2.02.0.1.01/07
Статистичко истражување за додадена вредност на финансиските институции и осигурителните
компании
СС.ФО
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Народна банка на РМ
Друштва за управување со инвестициски фондови
Друштва за управување со пензиски фондови

Кратка содржина на СИ

-Годишните сметки на деловните субјекти
-Годишни финансиски извештаи од НБРМ
-Годишни финансиски извештаи на инвестициските фондови
-Годишни финансиски извештаи на пензиските фондови
-Табели со пресметка на ФУМИ (FISIM_output)
-Бруто-инвестиции во основни средства по институционални сектори

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.1.3 Модул 04.01.12
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.02/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.2 Табели на понуда и на употреба
2.02.0.2.00 Табели на понуда и на употреба

2.02.0.2.00/01

Назив на СИ

Табели на понуда и на употреба

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ПУ

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Бруто-вредност на производството по основни цени, според НКД и КПД
-Извоз и увоз на производи и услуги, според КПД
-Трговски и транспортни маржи, според КПД
-Даноци и субвенции на производи, според КПД
-Меѓуфазна потрошувачка, според НКД и КПД
-Трошоци за финална потрошувачка на домаќинствата, НПИСД и државата, според КПД
-Инвестициите во основни средства, според КПД
-Промена на залихи, според КПД

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+885
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 724/2014 на Комисијата за стандардот за размена, во согласност со барањата на
Регулативата (ЕУ) бр. 549/2013

Меѓународни стандарди

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Прирачник на Евростат за табели на понуда и употреба и Input -Output табели, Евростат, 2008

Европски статистички компендиум 2017 2.1.6 Модул 04.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.04/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.02 Економски сметки
2.02.0 Економски сметки
2.02.0.3 Инпут-аутпут табели
2.02.0.3.00 Инпут-аутпут табели

2.02.0.3.00/01

Назив на СИ

Инпут-аутпут табели

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Петгодишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Табела за понуда на производи и услуги по основни цени, според КПД
-Табела за употреба на производи и услуги по основни цени, според КПД

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+1020
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 724/2014 на Комисијата за стандардот за размена, во согласност со барањата на
Регулативата (ЕУ) бр. 549/2013

Меѓународни стандарди

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Прирачник на Евростат за табели на понуда и употреба и Input -Output табели, Евростат, 2008

ИН-АУТ

Европски статистички компендиум 2017 2.1.6 Модул 04.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.04/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.2 Структурни деловни статистики
2.03.0.2.01 Услуги, Индустрија, Дистрибутивна трговија, Градежништво

2.03.0.2.01/01

Назив на СИ

Структурни деловни статистики

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Податоци за приходи и трошоци од работењето (приходи од продажба, набавка на суровини, набавка на трговски
стоки, залихи на готови производи и недовршено производство и трговски стоки), број на вработени, средства на
вработените

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+300
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 250/2009 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 295/2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 251/2009 на Комисијата за спроведување и за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
295/2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 295/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

СДС

Европски статистички компендиум 2017 2.3.1 Модул 06.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.01/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.2 Структурни деловни статистики
2.03.0.2.08 Деловни услуги

2.03.0.2.08/01
Структурни деловни статистики
Деловни услуги
СДС.ДУ
Државен завод за статистика
Годишна
Двегодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите: Ѕ (оддел 62), (група 58.2, 63.1); К (група 69.1, 69.2, 70.2, 71.2, 73.1,
73.2); Л (оддел 78), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вкупен нето-приход од продажба, според седиштето на купувачот
-Нето-приходи од продажба на производи, стоки и материјали
-Нето-приходи од услуги

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+540
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 250/2009 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 295/2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 251/2009 на Комисијата за спроведување и за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
295/2008
Регулатива (ЕЗ) бр. 295/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 2.3.1 Модул 06.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.01/01/04

156

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.2 Структурни деловни статистики
2.03.0.2.09 Бизнис демографија

2.03.0.2.09/01

Назив на СИ

Бизнис демографија на претпријатија

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Број на деловни субјекти, новосоздадени и згаснати, преживеани деловни субјекти

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

БДЕМ

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+515
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за бизнис демографија на претпријатијата, Eurostat /OECD, 2007

Европски статистички компендиум 2017 2.3.1 Модул 06.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

157

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.3 Индустрија
2.03.0.3.00 Индустрија

2.03.0.3.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за индустријата (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

ИНД.1

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Б, В, Г, според НКД Рев.2, како и оние кои вршат активности во
секторите Б, В, Г, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Работници (состојба на последниот ден во месецот), по групи (3 цифри по чиста дејност), според НКД
-Готово производство, залихи и продажба (реализација) на индустриски производи и услуги, според ННИП

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+30
2018

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 656/2007 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 586/2001

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/01/01

158

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.3 Индустрија
2.03.0.3.00 Индустрија

2.03.0.3.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за прометот во индустријата

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

ИНД.2

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Б, В, според НКД Рев.2, како и оние кои вршат активности во
секторите Б, В, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Промет остварен од индустриска дејност по групи (3 цифри по чиста дејност), на домашниот и на странски пазари,
според НКД

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
2018

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 656/2007 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 586/2001

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/01/03

159

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.3 Индустрија
2.03.0.3.00 Индустрија

2.03.0.3.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за индустријата (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ИНД.21

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Б, В, Г, според НКД Рев.2, како и оние кои вршат активности во
секторите Б, В, Г, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на вработени
-Производство, залихи и продажба (реализација) на индустриски производи и услуги, според ННИП
-Набавка, потрошувачка и залихи на суровини и материјали, според КПД

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЕЗ) бр. 3924/91 на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 2.3.2 Модул 06.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.03/01/01

160

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.4 Градежништво
2.03.0.4.01 Месечни

2.03.0.4.01/01
Статистичко истражување за вредноста на извршените и договорените градежни работи, вкупен број на
работници и извршени ефективни часови

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ѓ, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вредност на извршените и договорените градежни работи според видовите на градежни објекти
-Податоци за вработените и ефективни часови

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
2018

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

ГРАД.21

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/02/01

161

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.4 Градежништво
2.03.0.4.01 Месечни

2.03.0.4.01/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за издадени одобренија за градење

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Општини (единици на локалната самоуправа)

Кратка содржина на СИ

-Локација на градбата (објектот), вид на градбата (објектот), градежна големина на објектот
-Видови работи на градбата, инвеститор на работите, вредност на објектот
-Податоци за зградата
-Податоци за становите

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ГРАД.51

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/02/03

162

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.4 Градежништво
2.03.0.4.02 Тримесечни

2.03.0.4.02/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за вредноста на извршените и договорените градежни работи во странство

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат градежни работи во странство кои припаѓаат на секторот Ѓ, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство според видовите на градежни објекти, според
СДРЖ
-Број на работници на градежните објекти во странство, според СДРЖ

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ГРАД.33

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/02/02

163

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.4 Градежништво
2.03.0.4.03 Годишни

2.03.0.4.03/01
Статистичко истражување за градежни објекти на кои се изведувани работи од страна на деловните
субјекти за објекти од високоградба, нискоградба и хидроградба

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ѓ, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за објектот, според НГОГР: локација, година на изградба, видови работи на објектот, градежна големина на
објектот, вредност на извршените градежни работи
-Податоци за зградата: намена, систем на градење, вид на материјалот од кој е изграден носивиот систем на објектот,
големина на зградата, инсталации
-Податоци за становите: број, површина и вид на становите

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ГРАД.11

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.01/01/05

164

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.4 Градежништво
2.03.0.4.03 Годишни

2.03.0.4.03/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за градежни објекти градени од страна на индивидуални сопственици

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Општини (единици на локалната самоуправа)

Кратка содржина на СИ

-Податоци за објектот, според НГОГР: локација, година на изградба, видови работи на објектот, градежна големина на
објектот, вредност на извршените градежни работи
-Податоци за зградата: намена, систем на градење, вид на материјалот од кој е изграден носивиот систем на објектот,
големина на зградата, инсталации
-Податоци за становите: број, површина и вид на становите

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ГРАД.11А

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.01/01/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.4 Градежништво
2.03.0.4.03 Годишни

2.03.0.4.03/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за потрошени градежни материјали и енергија

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ѓ, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Количество и вредност според дефинирани групи на потрошени градежни материјали и енергија

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ГРАД.13

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.01/02/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.4 Градежништво
2.03.0.4.03 Годишни

2.03.0.4.03/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за урнати објекти и станови

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Општини (единици на локалната самоуправа)

Кратка содржина на СИ

-Податоци за објектот: локација, година на изградба, вид на урнатиот објект, причина за уривање, големина на катови,
материјал на надворешните ѕидови, намена на објектот
-Податоци за становите: број, површина и вид на становите

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ГРАД.71

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.4 Градежништво
2.03.0.4.03 Годишни

2.03.0.4.03/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за бесправно изградени објекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Општини (единици на локалната самоуправа)

Кратка содржина на СИ

-Локација на објектот
-Сопственост на објектот
-Вид на бесправно изградениот објект
-Намена на објектот за домување
-Систем на градење на објектот

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ГРАД.71А

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.5 Внатрешна трговија
2.03.0.5.00 Внатрешна трговија

2.03.0.5.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за трговијата

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот Е (оддел 45, 46, 47), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за прометот, број на вработени и број на одработени часови во секторот Трговија

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ТРГ.1

T+30
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006
Меѓународни препораки за статистика на дистрибутивната трговија, UNESA, 2008

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/03/05
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.5 Внатрешна трговија
2.03.0.5.00 Внатрешна трговија

2.03.0.5.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за промет во трговијата по групи на производи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Двегодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот Е (оддел 45, 46, 47), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за прометот во секторот Трговија по групи на производи, според КПД

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2020
2022

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+360
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 295/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Меѓународни препораки за статистика на дистрибутивната трговија, UNESA, 2008

ТРГ.21

Европски статистички компендиум 2017 2.3.1 Модул 06.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.01/03/01
3.01.01/03/02
3.01.01/03/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.6 Услуги
2.03.0.6.00 Услуги

2.03.0.6.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за промет од услуги

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Управа за јавни приходи на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за прометот од услугите, според КПД

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2019
2020
2021
2022

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

УСЛ.1

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

171

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.03 Деловни статистики
2.03.0 Деловни статистики
2.03.0.9 Статистички деловен регистар
2.03.0.9.00 Статистички деловен регистар

2.03.0.9.00/01
Статистички деловен регистар

СДР
Државен завод за статистика
Месечна
Годишна

Извештајни единици

Централен регистар на РМ
Управа за јавни приходи на РМ
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Кратка содржина на СИ

-Регистрирани деловни субјекти, адресни и статусни промени, број на вработени, промет

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЕЗ) бр. 696/93 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 177/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Деловни регистри, Прирачник со препораки, Евростат, 2010
Прирачник за Статистичкиот деловен регистар, UNECE, 2015

Европски статистички компендиум 2017 2.3.4 Модул 11.01.72
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.06.01/01/01

172

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.01 Растително производство

2.04.1.2.01/01
Статистичко истражување за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба за деловните
субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

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

Кратка содржина на СИ

-Засеани површини на ораниците (есенска и пролетна сеидба)
-Меѓупосеви и потпосеви
-Овоштарници
-Лозја
-Вкупни површини

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ЗЕ.22А

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 1337/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за годишни статистики на растителното производство, Евростат, 2017
Прирачник за структурни статистики на лозја, Евростат, 2016
Прирачник за структурни статистики на овоштарници, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.03.01/01/02

173

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.01 Растително производство

2.04.1.2.01/02
Статистичко истражување за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба за индивидуалниот
сектор

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Физички лица - проценители за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба

Кратка содржина на СИ

-Засеани површини на ораниците (есенска и пролетна сеидба)
-Меѓупосеви и потпосеви
-Овоштарници
-Лозја
-Вкупни површини

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Опсервација

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ЗЕ.22Б

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 1337/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за годишни статистики на растителното производство, Евростат, 2017
Прирачник за структурни статистики на лозја, Евростат, 2016
Прирачник за структурни статистики на овоштарници, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.03.01/01/02

174

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.01 Растително производство

2.04.1.2.01/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за производство на зеленчук и цвеќе во заштитен простор

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (класа 01.19), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Површина на заштитен простор
-Производство на зеленчук во заштитен простор
-Производство на цвеќе во заштитен простор
-Одгледување на расад
-Потрошувачка на енергенти и видови енергии
-Потрошени средства за заштита на растенијата во заштитениот простор

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ЗЕ.23

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.01/01/07

175

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.01 Растително производство

2.04.1.2.01/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за остварено производство од рани посеви и овошје на деловните субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

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

Кратка содржина на СИ

-Остварено производство од рани посеви
-Остварено производство од овошје (и плантажни овоштарници)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ЗЕ.32А

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 1337/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за годишни статистики на растителното производство, Евростат, 2017
Прирачник за структурни статистики на лозја, Евростат, 2016
Прирачник за структурни статистики на овоштарници, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.01/01/04

176

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.01 Растително производство

2.04.1.2.01/05
Статистичко истражување за остварено производство од рани посеви и овошје за индивидуалниот
сектор

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Физички лица - проценители за производство од раните посеви и овошје

Кратка содржина на СИ

-Остварено производство од рани посеви
-Остварено производство од овошје

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Опсервација

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ЗЕ.32Б

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 1337/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за годишни статистики на растителното производство, Евростат, 2017
Прирачник за структурни статистики на лозја, Евростат, 2016
Прирачник за структурни статистики на овоштарници, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.01/01/04

177

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.01 Растително производство

2.04.1.2.01/06
Статистичко истражување за остварено производство од доцни посеви, овошје и лозја на деловните
субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

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

Кратка содржина на СИ

-Остварено производство од доцни посеви
-Остварено производство од овошје (и плантажни овоштарници)
-Остварено производство од лозја (и плантажни лозја)
- - Преработено грозје, добиено вино и ракија
- - Производство на репродукционен материјал

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ЗЕ.33А

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 1337/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за годишни статистики на растителното производство, Евростат, 2017
Прирачник за структурни статистики на лозја, Евростат, 2016
Прирачник за структурни статистики на овоштарници, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.01/01/06

178

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.01 Растително производство

2.04.1.2.01/07
Статистичко истражување за остварено производство од доцни посеви, овошје и лозја за
индивидуалниот сектор

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Физички лица - проценители за производство од доцните посеви, овошје и лозја

Кратка содржина на СИ

-Остварено производство од доцни посеви
-Остварено производство од овошје
-Остварено производство од лозја
- - Преработено грозје, добиено вино и ракија од грозје од сопствено производство

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Опсервација

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ЗЕ.33Б

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 543/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 1337/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за годишни статистики на растителното производство, Евростат, 2017
Прирачник за структурни статистики на лозја, Евростат, 2016
Прирачник за структурни статистики на овоштарници, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.01/01/06

179

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.02 Добиток и добиточни производи

2.04.1.2.02/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за бројот на добитокот во индувидуалните земјоделски стопанства

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Индивидуални земјоделски стопанства кои одгледуваат добиток

Кратка содржина на СИ

-Број на добиток и живина по видови и категории
-Добиточно производство
-Биланс на добиток
-Биланс на млеко
-Број на пчелни семејства и производство на мед

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ЗЕ.51.2

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11b)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.02/01/01

180

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.02 Добиток и добиточни производи

2.04.1.2.02/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за сточарството (за сопствен добиток)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ЗЕ.51.2А

Извештајни единици

Деловни субјекти кои одгледуваат добиток и кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (група 01.4), според
НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на добиток и живина по видови и категории
-Добиточно производство
-Биланс на добиток
-Биланс на млеко
-Број на пчелни семејства и производство на мед

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11b)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.03/01/01

181

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.02 Добиток и добиточни производи

2.04.1.2.02/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за заклан добиток и живина во кланици

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

ЗЕ.52

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се занимаваат со колење на добиток и живина и кои вршат активности кои припаѓаат на секторот
В (група 10.1), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број и тежина на заклан добиток и живина по видови и категории, во кланици

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11b)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.02/01/02

182

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.03 Млеко и млечни производи

2.04.1.2.03/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за сурово млеко и добиени млечни производи во млекарниците

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот В (класа 10.51), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Влез на сурово млеко
-Добиени млечни производи
-Извоз и увоз на млечни производи од млекарници

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Директива 96/16/ЕЗ на Советот
Одлука 97/80/ЕЗ на Комисијата за утврдување на одредби за спроведување на Директивата 96/16/ЕЗ

Меѓународни стандарди

-

МЛЕКО.1

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11c)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.03/01/02

183

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.03 Млеко и млечни производи

2.04.1.2.03/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за сурово кравјо млеко и добиени млечни производи во млекарниците

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот В (класа 10.51), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Влез на сурово кравјо млеко
-Добиени млечни производи

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Директива 96/16/ЕЗ на Советот
Одлука 97/80/ЕЗ на Комисијата за утврдување на одредби за спроведување на Директивата 96/16/ЕЗ

Меѓународни стандарди

-

МЛЕКО.2

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11c)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.01.03/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.04 Структура на земјоделските стопанства

2.04.1.2.04/01

Назив на СИ

Структурно истражување за земјоделските стопанства

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

СИЗС

Извештајни единици

Индивидуални земјоделски стопанства кои вршат земјоделска дејност и го исполнуваат условот од дефиницијата за
земјоделско стопанство
Деловни субјекти кои се регистрирани или обавуваат активности кои припаѓаат на секторот А, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-ЕМБГ на носителот на стопанството
-Земјиште со кое располага стопанството, по земјоделски култури
-Добиток по видови и категории
-Употреба на земјоделски култури од сопствено производство
-Наводнувана површина, извори и методи на наводнување; количини и техники на ѓубрење; орање и начини на орање
-Дополнителни активности на стопанството
-Работна сила (постојано и сезонски ангажирани лица)
-Мерки за рурален развој

Метод на прибирање на податоците

Примерок
Целосен опфат (попис)
Персонално интервју
Самопополнување
2020

Начин на прибирање на податоците
Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1166/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за имплементирање на СИЗС дефинициите, FSS WG/2015/1/11 ревизија 1, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11d)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.02.01/01/05

185

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.04 Структура на земјоделските стопанства

2.04.1.2.04/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за типологија на земјоделските стопанства

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

ЗЕФТ

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Кратка содржина на СИ

-Структурни податоци за земјоделските стопанства
-Стандард аутпут (СО) коефициенти

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+560
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Комитет за мрежа на сметководствени податоци во земјоделството - Прирачник за типологија, Европска комисија,
2009

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11d)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.02.01/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.04 Структура на земјоделските стопанства

2.04.1.2.04/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за земјоделските претпријатија и земјоделските задруги

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

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

Кратка содржина на СИ

-Работници
-Земјоделски машини и опрема
-Потрошувачка на енергенти и видови енергии
-Потрошувачка на средства за заштита на растенијата

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ЗЕ.71

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.05 Земјоделски сметки

2.04.1.2.05/01

Назив на СИ

Eкономски сметки во земјоделството, по тековни цени

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ЕСЗ.ТЦ

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за финансии
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Комерцијални банки

Кратка содржина на СИ

-Количини и цени на земјоделски производи, според НЗШРУ и КПД
-Годишни работни единици за одделот Земјоделство (2 цифри), според НКД
-Платен закуп за земјоделско земјиште
-Субвенции на земјоделско производство и на земјоделски производи
-Пресметани камати од финансиски услуги дадени во земјоделството

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+450
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 138/2004 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за економски сметки во земјоделството и шумарството (Рев.1.1), Евростат, 2000
Методологија за статистика на работната сила во земјоделството (Рев 1.), Евростат, 2000

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11e)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.04.01/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.05 Земјоделски сметки

2.04.1.2.05/02

Назив на СИ

Eкономски сметки во земјоделството, по постојани цени

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Вредност на земјоделското производство, по тековни цени
-Индекси на цени на земјоделски производи

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+540
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 138/2004 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за економски сметки во земјоделството и шумарството (Рев.1.1), Евростат, 2000

ЕСЗ.ПЦ

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11e)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.04.01/01/09
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.05 Земјоделски сметки

2.04.1.2.05/03

Назив на СИ

Регионални сметки во земјоделството

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Вредност на земјоделското производство, по тековни цени
-Количина на земјоделски производи, по региони, според НЗШРУ

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 3 (статистички региони)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+630
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 138/2004 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Прирачник за економски сметки во земјоделството и шумарството (Рев.1.1), Евростат, 2000

ЕСЗ.РС

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11e)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.04.01/01/08
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.05 Земјоделски сметки

2.04.1.2.05/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за прометот на земјоделски производи на пазарот

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности на зелените пазари, поврзани со секторот Е (група 47.8), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Количина и просечна цена на земјоделски производи на пазарите, според НЗШРУ

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ЗЕ.ТРГ.13

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.05 Земјоделски сметки

2.04.1.2.05/05
Статистичко истражување за откуп на земјоделски производи од индувидуалните земјоделски
производители
ЗЕ.ТРГ.31
Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности за откуп на земјоделски производи од индивидуалните земјоделски
производители за нивна понатамошна обработка, поврзани со секторите А, В, Е, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Количина, вредност и просечна вредност по единица мерка на откупени земјоделски производи од индивидуалните
земјоделски производители, според НЗШРУ

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.05 Земјоделски сметки

2.04.1.2.05/06
Статистичко истражување за продажба на земјоделски производи од сопствено производство на
деловните субјекти и земјоделските задруги

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 01), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Количина, вредност и просечна вредност по единица мерка на продадени земјоделски производи од сопствено
производство, според НЗШРУ

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ЗЕ.ТРГ.33
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.05 Земјоделски сметки

2.04.1.2.05/07
Статистичко истражување за набавните цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и
услугите во земјоделството
ЗЕ.Ц.52
Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои набавуваат средства за тековна потрошувачка во земјоделството и припаѓаат на секторот А
(оддел 01), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Набавни цени, количини и вредности на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите во
земјоделството, по групи (3 цифри), според КПД

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.04.01/01/01

194

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.06 Лов

2.04.1.2.06/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за ловот

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (група 01.7), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Бројна состојба на дивеч
-Работници
-Ловно-стопански и ловно-технички објекти
-Ловишта и ловци

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ЛОВ.11

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.06.01/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.2 Земјоделство
2.04.1.2.07 Органско производство

2.04.1.2.07/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за органско производство

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Кратка содржина на СИ

-Површини под органско производство
-Органско добиточно производство

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+240
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 834/2007 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 889/2008 на Комисијата за утврдување на детални правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.
834/2007

Меѓународни стандарди

-

ЗЕ.ОРГ

Европски статистички компендиум 2017 3.1.4 Модул 08.04.15
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.02.01/01/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.3 Шумарство
2.04.1.3.01 Шумарство

2.04.1.3.01/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за површина на шумите

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Површина на шумите
-Вештачко подигнати насади (култури и плaнтажи)
-Шуми според намената (земјиште обраснато со шума)
-Дрвна залиха
-Годишен прираст

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ШУМ.13

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција на Советот 1999/C 56/01

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.1 Модул 08.02.34
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.05.01/01/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.3 Шумарство
2.04.1.3.01 Шумарство

2.04.1.3.01/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за сеча на дрва во државните шуми

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Исечена бруто-дрвна маса (во и вон шума)
-Исечена бруто-дрвна маса во шумите по видови сечи
-Исечена бруто-дрвна маса вон шума
-Други шумски производи

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ШУМ.21

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција на Советот 1999/C 56/01

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.1 Модул 08.02.34
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.05.01/01/05
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.3 Шумарство
2.04.1.3.01 Шумарство

2.04.1.3.01/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за искористување на шумите

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Производство, залихи и продажба на шумски сортименти
-Вредност на потрошениот материјал за одржување и поправка
-Вредност на извршените услуги во шумарството
-Број на вработени

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ШУМ.22

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција на Советот 1999/C 56/01

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.1 Модул 08.02.34
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.05.01/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.3 Шумарство
2.04.1.3.01 Шумарство

2.04.1.3.01/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за сеча на дрва во приватните шуми

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Исечена бруто-дрвна маса (во и вон шума)
-Исечена бруто-дрвна маса вон шума
-Исечена бруто-дрвна маса во шумите по видови сечи

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ШУМ.23

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција на Советот 1999/C 56/01

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.1 Модул 08.02.34
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.05.01/01/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.3 Шумарство
2.04.1.3.01 Шумарство

2.04.1.3.01/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за подигање и одгледување на шумите

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вештачко пошумување
-Нега и мелиорација
-Количина на потрошени средства за ѓубрење

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ШУМ.41

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција на Советот 1999/C 56/01

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.1 Модул 08.02.34
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.05.01/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.3 Шумарство
2.04.1.3.01 Шумарство

2.04.1.3.01/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за штетите во државните шуми

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Штети во шумите
-Средства за заштита на шумите
-Причини за настанати пожари

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ШУМ.51

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција на Советот 1999/C 56/01

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.1 Модул 08.02.34
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.05.01/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.3 Шумарство
2.04.1.3.01 Шумарство

2.04.1.3.01/07

Назив на СИ

Статистичко истражување за штети од пожари во шумите во приватна сопственост

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Штети од пожари по типови на шуми и видови пожари

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ШУМ.52

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција на Советот 1999/C 56/01

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.1 Модул 08.02.34
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.05.01/01/08
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.3 Шумарство
2.04.1.3.01 Шумарство

2.04.1.3.01/08

Назив на СИ

Статистичко истражување за сообраќајници, енергенти и механизација

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот А (оддел 02), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Сообраќајници во државни шуми
-Потрошувачка на енергенти и видови енергии
-Превозни средства и механизација

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ШУМ.61

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Резолуција на Советот 1999/C 56/01

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.1.1 Модул 08.02.34
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.05.01/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.4 Рибарство
2.04.1.4.00 Рибарство

2.04.1.4.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за рибарство и аквакултура (одгледување на риба)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите А (оддел 03), Њ (класа 93.12), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вработени
-Риболовни средства за производство на риба
-Риболовни средства за вршење на стопански риболов
-Површина, производство на подмладок и производство на топловодни видови риба
-Површина, производство на подмладок и производство на ладноводни видови риба
-Производство на други аквакултурни производи
-Производство на храна и ѓубрива во рибниците
-Биланс на риба

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 762/2008 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

РИБ.11

Европски статистички компендиум 2017 3.1.3 Модул 08.04.12
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.06.01/01/02

205

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.1 Земјоделство, шумарство, рибарство
2.04.1.9 Статистички регистар на земјоделски стопанства
2.04.1.9.00 Статистички регистар на земјоделски стопанства

2.04.1.9.00/01

Назив на СИ

Статистички регистар на земјоделски стопанства

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Идентификациони податоци, податоци за земјиштето по култури, податоци за добитокот по видови

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

СРЗС

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.02.01/01/02

206

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за потрошувачка на енергенти во домаќинствата

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Петгодишна

Извештајни единици

Домаќинство

Кратка содржина на СИ

-Број на домаќинства, вкупно и по региони
-Карактеристики на живеалиштата и зградите: старост, видови вградена изолација, типови на прозорци, просечна
површина, површина која се загрева, по региони
-Вкупно потрошена енергија по домаќинство и по жител
-Вкупен број на домаќинства и потрошувачка на огревно дрво, по региони
-Карактеристики на уредите за ладење, готвење и греење на вода според видот
-Енергетска ефикасност на употребуваните уреди во домаќинствата
-Просечна старост, енергетска ефикасност и број на електрични апарати и електронски уреди според видот, по
региони

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју

Година на спроведување на СИ

2020

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+290
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Меѓународни стандарди

Прирачник за статистики на енергетската потрошувачка во домаќинствата, Евростат, 2013

АПЕД

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.03/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за хидроцентрали и соларни централи (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Производство на електрична енергија во хидроцентралите: бруто-производство, примено од други, сопствена
потрошувачка, предадено
-Уреди во хидроцентралите
-Состојба на производните капацитети во хидроцентралите
-Технички карактеристики и производство во соларните централи

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.51

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за термоцентрали (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на гориво
-Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите
-Производство на топлина
-Продажба на топлина
-Производство на електрична енергија

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.52

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за индустриски топлани (енергани) и за комбинирани електрани (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на гориво
-Производство на топлина
-Продажба на топлина
-Производство на електрична енергија
-Уреди во топланата (енерганата)
-Технички карактеристики и вкупно производство во комбинираната електрана
-Состојба на производните капацитети

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.53

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните субјекти за пренос на електрична енергија (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Пренос на електрична енергија: вкупно примена (расположлива), увоз, извоз, сопствена потрошувачка, загуби при
пренос, предадена
-Предадена електрична енергија на крајните потрошувачи

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.54

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните субјекти - производители и дистрибутери на топлина (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на гориво
-Расположлива топлина
-Продажба на топлина по сектори
-Состојба на производните капацитети

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.56

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/07

Назив на СИ

Статистичко истражување за котларници (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите Б, В, Г, Ѓ, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на гориво
-Производство на топлина
-Продажба на топлина
-Состојба на производните капацитети

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.57

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/08
Статистичко истражување за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална вода / енергија
(годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на геотермална вода/енергија: експлоатациска издашност на извориштето, исцрпена геотермална
вода, сопствена потрошувачка, предадена геотермална вода/енергија, просечна калорична вредност, загуби

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.58

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/08
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/09
Статистичко истражување за деловните субјекти - производители и преработувачи на јаглен и продукти
од јаглен (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Б (оддел 05), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Производство на лигнит и брикети од лигнит: вкупно залихи на почетокот на годината, бруто-производство, набавки
од други во земјата, увоз, извоз, потрошувачка за преработка на тврди горива, сопствена потрошувачка, вкупно залихи
на крајот на годината, загуби, продажба во земјата

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.59

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/09
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/11

Назив на СИ

Статистичко истражување за задолжителни и стоковни резерви (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ЕНЕ.60А

Извештајни единици

Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
Агенција за стоковни резерви

Кратка содржина на СИ

-Нивоа на нафтени залихи по видови на енергенти
-Нафтени резерви во текот на годината: почетни резерви, набавени количини, вратени количини од складиштарот,
отстапени/позајмени количини, крајни резерви

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/119/ЕЗ на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/12

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Е (класа 46.71), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Нивоа на нафтени залихи по видови на енергенти
-Распределба на нафта и нафтени продукти: почетни залихи, позајмени-вратени количини, набавки (вкупно и од увоз),
бруто-производство, извоз, крајни залихи, загуби при пренос и дистрибуција, сопствена потрошувачка, продажба

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.62

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот
Директива 2009/119/ЕЗ на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015
Заеднички прирачник за нафта и нафтени продукти, IEFS/APEC/Eurostat/IEA/OLADA/OPEC/UNSD, 2006

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/11
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/13
Статистичко истражување за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект
(годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите Б, В, Г, Ѓ, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Распределба и потрошувачка на енергентите и видовите енергии, според лЕНЕ, во текот на годината: почетни залихи,
домашни набавки, увоз, производство, потрошувачка, продажба во земјата, извоз, крајни залихи, загуби при пренос и
дистрибуција
-Вкупна потрошувачка на електрична енергија

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.63

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/12
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/14

Назив на СИ

Статистичко истражување за електрична енергија (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Производство и потрошувачка на електрична енергија по тип на капацитет: бруто-производство, сопствена
потрошувачка, нето-производство

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.65

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.01/01/13
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.1 Годишни
2.04.2.1.00 Годишни

2.04.2.1.00/19

Назив на СИ

Енергетски биланси

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Податоци за вкупен влез, производство, трансформација, излез и крајна намена на енергентите и видови енергија
како и производство на енергетски индикатори на национално ниво

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+290
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот
Директива 2009/119/ЕЗ на Советот

Меѓународни стандарди

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Прирачник за пресметка на учество на обновливата енергија, Евростат, 2015

ЕНЕ.Б

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за хидроцентралите (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Производство на електрична енергија: бруто-производство, примено од други, сопствена потрошувачка, предадено

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.1

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за термоцентралите (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на гориво
-Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите
-Производство на топлина
-Производство на електрична енергија

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.2

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/03
Статистичко истражување за индустриските топлани (енергани) и за комбинираните електрани
(месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на гориво
-Коефициент на корисно дејство
-Производство на топлина
-Продажба на топлина
-Производство на електрична енергија

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.3

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните субјекти - производители и дистрибутери на топлина (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на гориво
-Коефициент на корисно дејство
-Производство на топлина

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.6

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/04
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/05
Статистичко истражување за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална вода / енергија
(месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Потрошувачка на геотермална вода/енергија: експлоатациска издашност на извориштето, исцрпена геотермална
вода, сопствена потрошувачка, предадена геотермална вода/енергија, просечна калорична вредност, загуби

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.8

T+290
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/06
Статистичко истражување за деловните субјекти - производители на јаглен (рудници на лигнит)
(месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Б (оддел 05), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Производство на лигнит: вкупно залихи на почетокот на месецот, бруто-производство, набавки од други во земјата,
увоз, извоз, потрошувачка за преработка на тврди горива, сопствена потрошувачка, вкупно залихи на крајот на
месецот, загуби, продажба во земјата

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.9

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/08

Назив на СИ

Статистичко истражување за задолжителни и стоковни резерви (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

ЕНЕ.10А

Извештајни единици

Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
Агенција за стоковни резерви

Кратка содржина на СИ

-Нивоа на нафтени залихи по видови на енергенти
-Нафтени резерви во текот на годината: почетни резерви, набавени количини, вратени количини од складиштарот,
отстапени/позајмени количини, крајни резерви

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 431/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/119/ЕЗ на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/09

Назив на СИ

Статистичко истражување за дистрибутерите на природен гас (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (група 35.2), според НКД, Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Снабдување со природен гас: залихи на почетокот на месецот, увоз/набавка, извоз, залихи на крајот од месецот,
загуби, продажба

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.11

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/09
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/10

Назив на СИ

Статистичко истражување за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Е (класа 46.71), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Нивоа на нафтени залихи по видови на енергенти
-Распределба на нафта и нафтени продукти: почетни залихи, позајмени-вратени количини, набавки (вкупно и од увоз),
бруто-производство, извоз, крајни залихи, загуби при пренос и дистрибуција, сопствена потрошувачка, продажба

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.12

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008
Директива 2009/119/ЕЗ на Советот

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004
Заеднички прирачник за нафта и нафтени продукти, IEFS/APEC/Eurostat/IEA/OLADA/OPEC/UNSD, 2006

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/10
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/11
Статистичко истражување за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект
(месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите Б, В, Г, Ѓ, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Распределба на енергенти и видови енергии, според лЕНЕ: почетни залихи, домашни набавки, увоз, остварено
производство, продажба во земјата, извоз, крајни залихи, загуби при пренос и дистрибуција, вкупна потрошувачка
(енергетски трансформации, неенергетски цели, транспорт)

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.13

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/11
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.2 Енергија
2.04.2.2 Месечни и краткорочни
2.04.2.2.00 Месечни и краткорочни

2.04.2.2.00/12

Назив на СИ

Статистичко истражување за електрична енергија (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.11), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Производство и потрошувачка на електрична енергија по тип на капацитет: бруто-производство, сопствена
потрошувачка, нето-производство

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ЕНЕ.15

T+55
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2008 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 147/2013 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1099/2008

Методологија за енергетски статистики, Евростат, 1998
Прирачник за енергетски статистики, OECD/IEA/Eurostat, 2004

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.02/01/12

231

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.2 Патен транспорт
2.04.4.2.00 Патен транспорт

2.04.4.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за патнички превоз

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 49.39), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вид на превоз
-Вид на слободен превоз
-Градски и приградски транспорт: превезени патници, патнички километри, поминати километри
-Меѓуградски и меѓународен транспорт според местото на качување и местото на симнување
-Автобуски парк: расположливи автобуси на крајот на годината
-Потрошено гориво според видот на транспортот

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Речник за статистики на транспорт, ITF/Eurostat/UNECE, 2009

ТРАНС.П.1

Европски статистички компендиум 2017 3.3.2 Модул 08.03.63a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.02/01/07

232

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.2 Патен транспорт
2.04.4.2.00 Патен транспорт

2.04.4.2.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за товарен патен превоз

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 49.41), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на тури направени со возилото
-Поминати километри
-Вид на превезена стока и нејзина тежина, според СДРЖ и според ТКС
-Место на утовар и истовар
-Вид на турата и ниво на товарање
-Карактеристики на возилото: година на прва регистрација, тип на возилото, тип на каросерија на возилото
-Потрошувачка на гориво

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+60
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 70/2012 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Методологија за товарен патен транспорт, Евростат, 2016

ТРАНС.П.2

Европски статистички компендиум 2017 3.3.1 Модул 08.03.61a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.03/01/01

233

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.2 Патен транспорт
2.04.4.2.00 Патен транспорт

2.04.4.2.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за такси превозот

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 49.32), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на возила и поминати километри
-Превезени патници
-Потрошувачка на гориво

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Речник за статистики на транспорт, ITF/Eurostat/UNECE, 2009

ТРАНС.П.21

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.02/01/05

234

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.2 Патен транспорт
2.04.4.2.00 Патен транспорт

2.04.4.2.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за патишта и мостови

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 52.21), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број и должина на патишта според категоризацијата на патиштата и видот на коловозот
-Број и должина на мостови

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Речник за статистики на транспорт, ITF/Eurostat/UNECE, 2009

ТРАНС.ПИ.21

Европски статистички компендиум 2017 3.3.2 Модул 08.03.63a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.01/01/01

235

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.2 Патен транспорт
2.04.4.2.00 Патен транспорт

2.04.4.2.00/05
Статистичко истражување за локални патишта и мостови
(состојба 31.12.)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Општини (единици на локалната самоуправа)

Кратка содржина на СИ

-Број и должина на локални патишта според категоризацијата на патиштата и видот на коловозот
-Број и должина на мостови на локални патишта

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ТРАНС.ПИ.21/Д

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Речник за статистики на транспорт, ITF/Eurostat/UNECE, 2009

Европски статистички компендиум 2017 3.3.2 Модул 08.03.63a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.01/01/02

236

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.2 Патен транспорт
2.04.4.2.00 Патен транспорт

2.04.4.2.00/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за паркиралишта и гаражи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 52.21), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Паркиралишта и гаражи: број, површина, број на места за паркирање, број на места за паркирање на лица со посебни
потреби

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ТРАНС.ПИ.22

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.01/01/06

237

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.2 Патен транспорт
2.04.4.2.00 Патен транспорт

2.04.4.2.00/07

Назив на СИ

Статистичко истражување за сообраќајни незгоди

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за внатрешни работи
Годишна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за сообраќајни незгоди според место, пат, време и други околности, вид на сообраќајната незгода,
учесници, причини, настрадани лица во незгодите

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

МВР.СН

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.08/01/02

238

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.2 Патен транспорт
2.04.4.2.00 Патен транспорт

2.04.4.2.00/08

Назив на СИ

Статистичко истражување за регистрирани возила

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за внатрешни работи
Годишна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за вид на регистрирани возила, сопственост и старост на возилата, моторни возила според видот на
горивото

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+330
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

МВР.РВ

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.08/01/03

239

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.3 Железнички транспорт
2.04.4.3.00 Железнички транспорт

2.04.4.3.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за железнички превоз (тримесечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 49.10, 49.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Превезени патници и патнички километри во национален и меѓународен превоз
-Превезена стока и нето-тонски километри во национален превоз, меѓународен превоз и транзит

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 91/2003 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

ТРАНС.Ж.1

Европски статистички компендиум 2017 3.3.1 Модул 08.03.61b)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.04/01/03

240

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.3 Железнички транспорт
2.04.4.3.00 Железнички транспорт

2.04.4.3.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за железнички превоз (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 49.10, 49.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Транспортна опрема: локомотиви, железнички коли, патнички железнички возила, вагони, возови
-Возни километри: патнички и товарен сообраќај, бруто-тонски и влечни возни километри
-Национален патнички и товарен транспорт според растојанијата
-Извоз, увоз и транзит на стоки според пограничните железнички станици
-Патнички транспорт: национален превоз и меѓународен превоз по земји, патнички коли за сместување
-Превезени тони стоки и тонски километри по вид на пратки и по вид на транспорт, според ТКС
-Извоз и увоз по видови на стоки и по земји, според ТКС
-Директен транзит на стоки по земји
-Национален и меѓународен превоз на стоки во контејнери, по земји и според степенот на опасност

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 91/2003 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

ТРАНС.Ж.21

Европски статистички компендиум 2017 3.3.1 Модул 08.03.61b)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.04/01/01

241

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.3 Железнички транспорт
2.04.4.3.00 Железнички транспорт

2.04.4.3.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за прометот на патници и стоки на железничките станици

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 49.10, 49.20), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Промет на патници и стока на железничките станици во националниот превоз (потекло-дестинација)
-Промет по вид на товар и промет на патници во поважни градови

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ТРАНС.Ж.22

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 91/2003 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 3.3.1 Модул 08.03.61b)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.04/01/02

242

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.3 Железнички транспорт
2.04.4.3.00 Железнички транспорт

2.04.4.3.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за железничка инфраструктура

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 52.21), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Должина на железничката пруга: градежна должина, должина на колосек
-Должина на неелектрифицирани и електрифицирани линии
-Број на несреќи според видот на несреќата
-Број на несреќи предизвикани од транспорт на опасни стоки
-Број на загинати лица: според видот на несреќата, според категоријата на лицата
-Број на тешко повредени лица: според видот на несреќата, според категоријата на лицата

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 91/2003 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

ТРАНС.ЖИ.21

Европски статистички компендиум 2017 3.3.1 Модул 08.03.61b)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.04/01/01

243

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.4 Езерски транспорт
2.04.4.4.00 Езерски транспорт

2.04.4.4.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за езерски превоз

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 50.30), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Инвентарска состојба на превозниот парк
-Превезени патници и патнички километри во национален и меѓународен превоз

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Речник за статистики на транспорт, ITF/Eurostat/UNECE, 2009

ТРАНС.Е.21

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.05/01/01

244

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.5 Воздушен транспорт
2.04.4.5.00 Воздушен транспорт

2.04.4.5.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за аеродромите (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 51.10, 51.21), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Промет на воздухоплови на домашни и странски воздухопловни компании на аеродромите
-Промет на патници, товар и пошта на домашни и странски воздухопловни компании на аеродромите

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+60
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 437/2003 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1358/2003 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 437/2003

Меѓународни стандарди

-

ТРАНС.А.1

Европски статистички компендиум 2017 3.3.1 Модул 08.03.61e)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.06/01/01

245

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.5 Воздушен транспорт
2.04.4.5.00 Воздушен транспорт

2.04.4.5.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за аеродромите (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (класа 51.10, 51.21), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Промет на воздухоплови на домашни и странски воздухопловни компании на аеродромите
-Промет на патници, товар и пошта на домашни и странски воздухопловни компании на аеродромите

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 437/2003 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1358/2003 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 437/2003

Меѓународни стандарди

-

ТРАНС.А.21

Европски статистички компендиум 2017 3.3.1 Модул 08.03.61e)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.06/01/03

246

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.6 Мрежен транспорт
2.04.4.6.00 Мрежен транспорт

2.04.4.6.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за нафтоводи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (оддел 49, 50), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Капацитет и извршен транспорт на нафта: должина, товарен капацитет, вид на нафта, тонски километри

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Речник за статистики на транспорт, ITF/Eurostat/UNECE, 2009

ТРАНС.М.21

Европски статистички компендиум 2017 3.3.2 Модул 08.03.63a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.01/01/04

247

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.4 Транспорт
2.04.4.6 Мрежен транспорт
2.04.4.6.00 Мрежен транспорт

2.04.4.6.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за гасоводи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ж (оддел 49, 50), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Капацитет и извршен транспорт на гас: должина, проток, вид на гасот, пренесен гас, тонски километри

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+150
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Речник за статистики на транспорт, ITF/Eurostat/UNECE, 2009

ТРАНС.М.22

Европски статистички компендиум 2017 3.3.2 Модул 08.03.63a)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.01/01/03

248

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.2 Туризам
2.04.5.2.00 Туризам

2.04.5.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за туристи и ноќевања

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот З (оддел 55), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на туристи и број на ноќевања по видови места, вид и категорија на објекти, по земја на припадност на туристите
-Капацитети за сместување, број на соби, број на издадени соби и број на легла

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

ТУ.11

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 1051/2011 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011
Регулатива (ЕУ) бр. 692/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Методолошки прирачник за статистика на туризмот, вер.3.1, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.4.1 Модул 06.01.32
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.05.01/01/01

249

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.2 Туризам
2.04.5.2.00 Туризам

2.04.5.2.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за патувања на домашното население

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

ТУ.12

Извештајни единици

Домаќинство
Лицe коe живеe во домаќинството

Кратка содржина на СИ

-Број на патувања и направени трошоци во земјата и странство за: службени патувања, еднодневни излети,
повеќедневни престои, годишни одмори
-Начин и место на патување и време на престој

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју

Година на спроведување на СИ

2019
2020
2021
2022

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+60
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 1051/2011 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011
Регулатива (ЕУ) бр. 692/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Методолошки прирачник за статистика на туризмот, вер.3.1, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.4.1 Модул 06.01.32
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

250

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.2 Туризам
2.04.5.2.00 Туризам

2.04.5.2.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за странски туристи во објекти за сместување

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

Извештајни единици

Странски туристи

Кратка содржина на СИ

-Структура на странските туристи кои се сместуваат во објектите за сместување, според бројот и социоекономските
карактеристики на странските туристи
-Структура на трошоците за време на престојот, начинот на плаќање, начинот и целта на престојот, мислењето и
оценката за престојот

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју
Самопополнување
2019
2022

Година на спроведување на СИ

ТУ.13

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+270
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 1051/2011 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011
Регулатива (ЕУ) бр. 692/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Методолошки прирачник за дизајн и имплементација на истражувања за влезен туризам, Евростат, 2000

Европски статистички компендиум 2017 3.4.1 Модул 06.01.32
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.05.01/01/02

251

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.2 Туризам
2.04.5.2.00 Туризам

2.04.5.2.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за странски посетители на граничните премини

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тригодишна

Извештајни единици

Странски посетители на граничните премини

Кратка содржина на СИ

-Структура на странските посетители кои се анкетираат на граничните премини, според бројот и социоекономските
карактеристики на странските посетители
-Структура на трошоците направени во РМ, начинот и целта на престојот, мислењето и оценката за престојот

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Персонално интервју
Самопополнување
2019
2022

Година на спроведување на СИ

ТУ.16

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+270
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 1051/2011 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011
Регулатива (ЕУ) бр. 692/2011 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Методолошки прирачник за дизајн и имплементација на истражувања за влезен туризам, Евростат, 2000

Европски статистички компендиум 2017 3.4.1 Модул 06.01.32
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.05.01/01/03

252

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.2 Туризам
2.04.5.2.00 Туризам

2.04.5.2.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за патници на граничните премини

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за внатрешни работи
Месечна

Извештајни единици

Министерство за внатрешни работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за патници (македонски и странски државјани) кои оствариле влез-излез од РМ

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

МВР.ПГП

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.04.02/01/09

253

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.3 Угостителство
2.04.5.3.00 Угостителство

2.04.5.3.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за угостителството

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот З (оддел 55, 56), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Промет во угостителството, вкупно и по видови на услуги
-Промет во угостителството по видови и категории на објекти
-Вработени во угостителството по тримесечја и годишно
-Капацитети во угостителството изразени според бројот на седишта

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

УГ.11

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+75
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.05.01/02/01

254

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.3 Угостителство
2.04.5.3.00 Угостителство

2.04.5.3.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за работата на самостојните угостителски дуќани-трговци поединци

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

УГ.11А

Извештајни единици

Самостојни угостителски дуќани - трговци поединци кои се регистрирани во секторот З (оддел 55, 56), според НКД
Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Промет во угостителството, вкупно и по видови на услуги
-Промет во угостителството по видови и категории на објекти
-Вработени во угостителството
-Капацитети во угостителството изразени според бројот на седишта

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.05.01/02/02

255

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.3 Угостителство
2.04.5.3.00 Угостителство

2.04.5.3.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за потрошувачката на суровини за приготвување на храна во угостителството

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот З (оддел 55, 56), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Количини, вредности и просечни цени на одделни производи во угостителството

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

УГ.15А

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.05.01/02/03

256

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.5 Туризам
2.04.5.3 Угостителство
2.04.5.3.00 Угостителство

2.04.5.3.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за прометот во угостителските објекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Петгодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот З (оддел 55, 56), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Количини и вредности во угостителството на дефинирани производи и услуги

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2021

Територијално ниво на објавување

-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Ц.31А

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.05.01/02/10

257

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.1 Банкарство
2.04.6.1.00 Банкарство

2.04.6.1.00/01
Извршени активности во платниот промет

ИАПП
Народна банка на Република Македонија
Месечна
Годишна

Извештајни единици

Банки
Издавачи на електронски пари
Правни лица кои се вклучени во платен систем или вршат други услуги поврзани со плаќањата
Посредниците при микроплаќањата
Останати обезбедувачи на платежни услуги
Оператори на платните системи

Кратка содржина на СИ

-Финансиски податоци од институции кои нудат платежни услуги на не-монетарни финансиски институции (не-МФИ)
-Финансиски податоци од институции кои нудат платежни услуги за состојбата на платежната инфраструктура преку
кои се нудат платежните услуги (опционално: вкупниот број на сметки, бројот на блокирани трансакциски сметки, број
на депоненти, број на блокирани депоненти, број на платежни картички, уреди коишто прифаќаат платежни картички,
број на трговци и вкупниот број на продажни места на трговците коишто прифаќаат платежни картички)
-Финансиски податоци од оператори на платните системи за учество во платните системи и плаќања обработени
преку платните системи
-Финансиски податоци од институции кои нудат платежни услуги за надоместоци од трговци и иматели на платежни
картички

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Т+45
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 1409/2013 на Европската Централна Банка за платежната статистика

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/17

258

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.1 Банкарство
2.04.6.1.00 Банкарство

2.04.6.1.00/02

Назив на СИ

Индикатори за финансиската стабилност

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Банки

Кратка содржина на СИ

Податоци содржани во Извештаите од банките за:
-Адекватност на капиталот
-Бруто кредити и нефункционални кредити според сектори и вкупно
-Финансискиот резултат
-Високоликвидна актива

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 575/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Директива 2013/36/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Индикатори на финансиската стабилност, Водич, IMF, 2006
Basel II
Basel III
Меѓународни стандарди за финансиско известување (IFRS)

И.ФС

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/15

259

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување Биланс на НБРМ, Преглед на НБРМ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за сметководствената состојба на средствата и обврските на НБРМ (КЊБИФО)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

1СР.1СФ

Т+14
2018
2019
2020
2021
2022
-

Монетарна и финансиска статистика, Прирачник, IMF, 2000
Монетарна и финансиска статистика, Упатство, IMF, 2008
Систем на национални сметки, Eurostat/IMF/OECD/UN, 1993
Европски систем на сметки, Евростат, 1995

Европски статистички компендиум 2017 2.2.4 Модул 04.01.16
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/01

260

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/02
Статистичко истражување Биланс на останати депозитни институции, Преглед на останати депозитни
институции

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Банки и штедилници

Кратка содржина на СИ

-Податоци за сметководствената состојба на средствата и обврските на останатите депозитни институции (КЊБИФО)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

2СР.2СФ

Т+21
2018
2019
2020
2021
2022
-

Монетарна и финансиска статистика, Прирачник, IMF, 2000
Монетарна и финансиска статистика, Упатство, IMF, 2008
Систем на национални сметки, Eurostat/IMF/OECD/UN, 1993
Европски систем на сметки, Евростат, 1995

Европски статистички компендиум 2017 2.2.4 Модул 04.01.16
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/02

261

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување Преглед на депозитни институции

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Месечна

3СФ

Извештајни единици

Народна банка на РМ
Банки и штедилници

Кратка содржина на СИ

-Податоци за сметководствената состојба на средствата и обврските на депозитните институции (КЊБИФО)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+21
2018
2019
2020
2021
2022
-

Монетарна и финансиска статистика, Прирачник, IMF, 2000
Монетарна и финансиска статистика, Упатство, IMF, 2008
Систем на национални сметки, Eurostat/IMF/OECD/UN, 1993
Европски систем на сметки, Евростат, 1995

Европски статистички компендиум 2017 2.2.4 Модул 04.01.16
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/03

262

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/04
Статистичко истражување Биланс на останати финансиски институции, Преглед на останати финансиски
институции
4СР.4СФ
Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Пензиски фондови
Осигурителни компании
Инвестициски фондови
Друштва за управување со пензиски фондови и друштва за управување со инвестициски фондови
Друштва - даватели на финансиски лизинг и финансиските друштва

Кратка содржина на СИ

-Податоци за состојбата и прометот на средствата и обврските на останатите финансиски институции (образец ОФИ-1)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+60
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38) на Европската Централна Банка во врска со статистиката за средствата и
обврските на инвестициските фондови
Регулатива (ЕУ) бр. 1374/2014 (ЕЦБ/2014/50) на Европската Централна Банка за барањата за статистичко известување за
осигурителните компании

Монетарна и финансиска статистика, Прирачник, IMF, 2000
Монетарна и финансиска статистика, Упатство, IMF, 2008
Систем на национални сметки, Eurostat/IMF/OECD/UN, 1993
Европски систем на сметки, Евростат, 1995

Европски статистички компендиум 2017 2.2.4 Модул 04.01.16
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/04

263

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување Преглед на финасиски институции

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

5СФ

Извештајни единици

Народна банка на РМ
Банки и штедилници
Пензиски фондови
Осигурителни компании
Инвестициски фондови
Друштва за управување со пензиски фондови и друштва за управување со инвестициски фондови
Друштва - даватели на финансиски лизинг и финансиските друштва

Кратка содржина на СИ

-Податоци за сметководствената состојба на средствата и обврските на депозитните институции (КЊБИФО)
-Извештаи за состојбата и прометот на средствата и обврските на останатите финансиски институции (образец ОФИ-1)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+60
2018
2019
2020
2021
2022
-

Монетарна и финансиска статистика, Прирачник, IMF, 2000
Монетарна и финансиска статистика, Упатство, IMF, 2008
Систем на национални сметки, Eurostat/IMF/OECD/UN, 1993
Европски систем на сметки, Евростат, 1995

Европски статистички компендиум 2017 2.2.4 Модул 04.01.16
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/05

264

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/06
Статистичко истражување: Парична маса, Депозити кај останати депозитни институции, Кредити кај
останати депозитни институци
5СР.ДЕП.КРЕД
Народна банка на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Народна банка на РМ
Банки и штедилници

Кратка содржина на СИ

-Податоци за сметководствената состојба на средствата и обврските на депозитните институции (КЊБИФО)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+21
2018
2019
2020
2021
2022
-

Монетарна и финансиска статистика, Прирачник, IMF, 2000
Монетарна и финансиска статистика, Упатство, IMF, 2008
Систем на национални сметки, Eurostat/IMF/OECD/UN, 1993
Европски систем на сметки, Евростат, 1995

Европски статистички компендиум 2017 2.2.4 Модул 04.01.16
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/06

265

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/07
Статистичко истражување за пондерирани каматни стапки и износи на сметководствената состојба на
дадените кредити и на примените депозити

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Банки и штедилници

Кратка содржина на СИ

Податоци содржани во извештаите од банките и штедилниците:
-образец КС1

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+30
2019

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 2181/2004 (ЕЦБ/2004/21) на Европската Централна Банка за изменување и дополнување на
Регулативата (ЕЗ) бр. 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) и Регулативата (ЕЗ) бр. 63/2002 (ЕЦБ/2001/18)
Регулатива (ЕЗ) бр. 290/2009 (ЕЦБ/2009/7) на Европската Централна Банка за изменување и дополнување на
Регулативата (ЕЗ) бр. 63/2002 (ЕЦБ/2001/18)
Регулатива (ЕЗ) бр. 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) на Европската Централна Банка во врска со статистички податоци за
каматните стапки применети од монетарните финансиски институции за депозити и заеми во однос на домаќинствата
и нефинансиските институции
Регулатива (ЕЗ) бр. 674/2010 (ЕЦБ/2010/7) на Европската Централна Банка за изменување и дополнување на
Регулативата (ЕЗ) бр. 63/2002 (ЕЦБ/2001/18)

Меѓународни стандарди

Прирачник на Европската централна банка, за статистиката на монетарно финансиските институци, ECB/2014/15

KС1

Европски статистички компендиум 2017 2.2.4 Модул 04.01.16
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/07
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/08
Статистичко истражување за пондерирани каматни стапки и износи за новодоговорени кредити и
депозити, за новоодобрените кредити со обезбедување, за прекуноќни депозити, обновливи кредити,
пречекорување на тековни сметки и за кредити по кредитни картички
КС2.КС3.КС4.КС5

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Банки и штедилници

Кратка содржина на СИ

Податоци содржани во извештаите од банките и штедилниците:
-образец КС2
-образец КС3
-образец КС4
-образец КС5

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+30
2019

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 2181/2004 (ЕЦБ/2004/21) на Европската Централна Банка за изменување и дополнување на
Регулативата (ЕЗ) бр. 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) и Регулативата (ЕЗ) бр. 63/2002 (ЕЦБ/2001/18)
Регулатива (ЕЗ) бр. 290/2009 (ЕЦБ/2009/7) на Европската Централна Банка за изменување и дополнување на
Регулативата (ЕЗ) бр. 63/2002 (ЕЦБ/2001/18)
Регулатива (ЕЗ) бр. 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) на Европската Централна Банка во врска со статистички податоци за
каматните стапки применети од монетарните финансиски институции за депозити и заеми во однос на домаќинствата
и нефинансиските институции
Регулатива (ЕЗ) бр. 674/2010 (ЕЦБ/2010/7) на Европската Централна Банка за изменување и дополнување на
Регулативата (ЕЗ) бр. 63/2002 (ЕЦБ/2001/18)

Меѓународни стандарди

Прирачник на Европската централна банка, за статистиката на монетарно финансиските институци, ECB/2014/15

Европски статистички компендиум 2017 2.2.4 Модул 04.01.16
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/08

267

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.5 Монетарни и финансиски индикатори
2.04.6.5.00 Монетарни и финансиски индикатори

2.04.6.5.00/09

Назив на СИ

Номинален и реален ефективен девизен курс

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за извоз и увоз со најзначајните земји- трговски партнери
-Просечни месечни курсеви на најзначајните земји- трговски партнери
-Трошочни показатели на домашната економија и на најзначајните земји-трговски партнери

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

НЕДК.РЕДК

Т+40
2018
2019
2020
2021
2022
-

Ревизија на ефективниот девизен курс на еврото, Martin Schmitz, Maarten De Clercq, Michael Fidora, Bernadette Lauro и
Cristina Pinheiro, ЕЦБ, 2012

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.03.03/01/11
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.04 Секторски статистики
2.04.6 Банкарство, осигурување, финансиски статистики
2.04.6.9 Финансиски сметки
2.04.6.9.00 Финансиски сметки

2.04.6.9.00/01
Финансиски сметки

ФИН.С/КИ
Народна банка на Република Македонија
Тримесечна
Годишна

Извештајни единици

Народна банка на РМ
Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Централен депозитар за хартии од вредност
Централен регистар на РМ

Кратка содржина на СИ

Податоци за финансиски средства и обврски по финансиски инструменти и институционални сектори од:
-монетарната статистика, статистиката на останати финансиски институции и податоци од екстерните статистики
-годишните завршни сметки на деловните субјекти
-податоци за сопственичката структура на хартиите од вредност

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+450
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот
Прирачник (2014/3/ЕУ) (ЕЦБ/2013/24) на Европската Централна Банка за барањата за статистичко известување на ЕЦБ
во областа на кварталните финансиски сметки
Прирачник (ЕУ) бр. 2016/66 (ЕЦБ/2015/40) на Европската Централна Банка, за изменување и дополнувања на
Прирачникот ЕЦБ/2013/24

Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Европски систем на сметки, Евростат, 2013
Прирачник за статистика на хартии од вредност, BIS/ECB/IMF, 2015
Прирачник за државен дефицит и долг, имплементација на ESA 2010, Евростат, 2016

Европски статистички компендиум 2017 2.2.1 Модул 04.01.14
2.2.2 Модул 04.04.15
Единствен број според
2.03.03/01/16
Програмата за СИ 2013-2017
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.05 Владини финансии, фискална и статистика на јавниот сектор
2.05.0 Владини финансии, фискална и статистика на јавниот сектор
2.05.0.1 Буџетски приходи и расходи
2.05.0.1.00 Буџетски приходи и расходи

2.05.0.1.00/01
Статистичко истражување за остварување на приходите и извршување на расходите на Буџетот на РМ
(консолидиран)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за финансии
Месечна

Извештајни единици

Министерство за финансии - Сектор Трезор

Кратка содржина на СИ

-Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+30
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за владина статистика, IMF, 1986

Ц.БУЏЕТ.РМ

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.04.03/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.05 Владини финансии, фискална и статистика на јавниот сектор
2.05.0 Владини финансии, фискална и статистика на јавниот сектор
2.05.0.1 Буџетски приходи и расходи
2.05.0.1.00 Буџетски приходи и расходи

2.05.0.1.00/02
Статистичко истражување за остварување на приходите и извршување на расходите на Општ Буџет на
РМ (консолидиран)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за финансии
Тримесечна

Извештајни единици

Министерство за финансии - Сектор Трезор

Кратка содржина на СИ

-Приходи, расходи, суфицит/дефицит и финансирање на истиот

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за владина статистика, IMF, 1986

БУЏЕТ.РМ-ЕЛС

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.04.03/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.05 Владини финансии, фискална и статистика на јавниот сектор
2.05.0 Владини финансии, фискална и статистика на јавниот сектор
2.05.0.2 Јавен долг
2.05.0.2.00 Јавен долг

2.05.0.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за состојбата на државниот и јавниот долг (консолидиран)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Министерство за финансии
Тримесечна

МФ.ЈД

Извештајни единици

Министерство за финансии
Народна банка на РМ
Централен депозитар на хартии од вредност
Општини

Кратка содржина на СИ

-Податоци за внатрешен долг
-Податоци за надворешен долг

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+31
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за владина статистика, IMF, 1986

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.04.03/01/03

272

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.1 Меѓународна трговија со стоки
2.06.0.1.00 Меѓународна трговија со стоки

2.06.0.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за надворешна трговија

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Царинска управа на РМ

Кратка содржина на СИ

-Извозот ја опфаќа сета стока извезена во странство и во странските царински складишта и индустриските слободни
зони, а што потекнува од домашниот стоков промет, просториите за внатрешно облагородување и индустриските
слободни зони.
-Увозот ги опфаќа сите стоки увезени директно од странство, од царински транзит или од царински складишта и
индустриски слободни зони.

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

НТ

T+40
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 471/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 92/2010 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471/2009
Регулатива (ЕУ) бр. 113/2010 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471/2009
Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стокови и трговски статистики, Kонцепти и дефиниции 2010, DESA/UN, 2011
Прирачник на eвропските статистики за надворешната трговија на стоки, Евростат, 2014

Европски статистички компендиум 2017 2.4.5 Модул 06.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.07.04/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.1 Меѓународна трговија со стоки
2.06.0.1.00 Меѓународна трговија со стоки

2.06.0.1.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за увозно-извозни индекси на единица вредност

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Вредност и количина на извезената и увезената стока по тарифна ознака

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+720
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 471/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 92/2010 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471/2009
Регулатива (ЕУ) бр. 113/2010 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471/2009
Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Меѓународни стокови и трговски статистики, Kонцепти и дефиниции 2010, DESA/UN, 2011
Прирачник на eвропските статистики за надворешната трговија на стоки, Евростат, 2014

НТ.ЕД-ВР

Европски статистички компендиум 2017 2.4.5 Модул 06.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.07.04/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.1 Меѓународна трговија со стоки
2.06.0.1.00 Меѓународна трговија со стоки

2.06.0.1.00/03
Статистичко истражување за надворешна трговија според економските карактеристики на деловните
субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Сектори на дејност, големина на претпријатијата, региони според НТЕС, промет, капитал
-Вредност и количина на извезената и увезената стока по тарифна ознака

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+540
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 471/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 92/2010 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471/2009
Регулатива (ЕУ) бр. 113/2010 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471/2009

Меѓународни стандарди

Меѓународни стокови и трговски статистики, Kонцепти и дефиниции 2010, DESA/UN, 2011
Прирачник на eвропските статистики за надворешната трговија на стоки, Евростат, 2015

НТ.ТЕК

Европски статистички компендиум 2017 2.4.5 Модул 06.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.07.04/01/04

275

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.1 Меѓународна трговија со стоки
2.06.0.1.00 Меѓународна трговија со стоки

2.06.0.1.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за надворешна трговија според фактурирана валута

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Статистичка вредност на увезена/извезена стока според фактурирана валута групирана по сектори и отсеци, според
СМТК

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+210
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 471/2009 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 92/2010 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471/2009
Регулатива (ЕУ) бр. 113/2010 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471/2009

Меѓународни стандарди

Меѓународни стокови и трговски статистики, Kонцепти и дефиниции 2010, DESA/UN, 2011
Прирачник на eвропските статистики за надворешната трговија на стоки, Евростат, 2015

НТ.ТФВ

Европски статистички компендиум 2017 2.4.5 Модул 06.01.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

276

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.3 Странски директни инвестиции
2.06.0.3.00 Странски директни инвестиции

2.06.0.3.00/01
Директни инвестиции во странство, состојби
Директни инвестиции во земјата, состојби
СДИ.С
Народна банка на Република Македонија
Тримесечна
Годишна

Извештајни единици

Резиденти кои имаат вложувања во и од странство, во сопственички капитал

Кратка содржина на СИ

-Податоци за состојбата на вложувањата во странство (капитално вложување, реинвестирана добивка и
меѓукомпаниски долг)
-Податоци за состојбата на вложувањата од странство (капитално вложување, реинвестирана добивка и
меѓукомпаниски долг)

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+90
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

OECD Дефиниции на референтните вредности на Странските Директни Инвестиции, 2008
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.3 Модул 06.01.45
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.03/01/02

277

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.3 Странски директни инвестиции
2.06.0.3.00 Странски директни инвестиции

2.06.0.3.00/02
Директни инвестиции во странство, движења
Директни инвестиции во земјата, движења

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Резиденти кои имаат вложувања во и од странство, во сопственички капитал

Кратка содржина на СИ

-Податоци за движењата на вложувањата во странство (капитално вложување, реинвестирана добивка и
меѓукомпаниски долг)
-Податоци за движењата на вложувањата од странство (капитално вложување, реинвестирана добивка и
меѓукомпаниски долг)

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

СДИ.Д

Т+60
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

OECD Дефиниции на референтните вредности на Странските Директни Инвестиции, 2008
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.3 Модул 06.01.45
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.03/01/03

278

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/01

Назив на СИ

Платен биланс

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Полугодишна

ПБ

Извештајни единици

Народна банка на РМ
Банки
Царинска управа на РМ
Други резиденти коишто имаат економски трансакции со нерезиденти

Кратка содржина на СИ

-Податоци добиени од непосредните и посредните известувања за економските трансакции на резидентите со
странство

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+60
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.02/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/02

Назив на СИ

Бруто-надворешен долг

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Резиденти коишто имаат обврски кон нерезиденти по должнички инструменти

Кратка содржина на СИ

-Податоци за состојбата на обврските кон нерезиденти, по сектори, рочност и видови должнички инструменти

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

БНД

Т+90
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата, за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

Статистика на надворешен долг: Водич за компајлери и корисници, IMF, 2013

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.07/01/01

280

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/03

Назив на СИ

Бруто-надворешни побарувања

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Резиденти коишто имаат побарувања од нерезиденти по должнички инструменти

Кратка содржина на СИ

-Податоци за состојбата на побарувањата од нерезиденти, по сектори, рочност и видови должнички инструменти

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

БНП

Т+90
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата, за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

Статистика на надворешен долг: Водич за компајлери и корисници, IMF, 2013

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.07/01/02

281

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/04

Назив на СИ

Официјални девизни резерви

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Месечна

Извештајни единици

Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за одделните компоненти на девизните резерви, монетарно злато, специјални права на влечење (SDRSpecial Drawing Rights), резервна позиција кај ММФ и девизни резервни средства

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+7
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата, за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

Меѓународни стандарди

Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, IMF, 2013
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

ОДР

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.07/01/04

282

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/05

Назив на СИ

Валутна структура на официјалните девизни резерви

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за официјални девизни резерви според валутната структура

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ОДР.ВС

Т+30
2018
2019
2020
2021
2022
-

Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, IMF, 2013
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

283

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/06

Назив на СИ

Девизни резерви и девизна ликвидност

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Месечна

ДР.ДЛ

Извештајни единици

Народна банка на РМ
Министерство за финансии

Кратка содржина на СИ

-Податоци за состојбата на девизните резерви и останатите девизни средства на централната банка
-Податоци за планирани краткорочни нето-одливи на девизните средства
-Податоци за потенцијални краткорочни нето-одливи на девизните средства
-Меморандумски, дополнителни ставки за состојбите и трансакциите

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

Т+30
2018
2019
2020
2021
2022
-

Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, IMF, 2013
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.07/01/03

284

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/07

Назив на СИ

Меѓународна инвестициска позиција

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Извештајни единици

Резиденти кои имаат побарувања и обврски од/кон нерезиденти по финансиски инструменти

Кратка содржина на СИ

-Податоци за состојбата на финансиските побарувања од и обврски кон нерезиденти, по видови финансиски
инструменти

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

МИП

Т+90
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

OECD Дефиниции на референтните вредности на Странските Директни Инвестиции, 2008
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.03/01/04

285

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/08

Назив на СИ

Средства стекнати по основ на вложувања во хартии од вредност од издавачи - нерезиденти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Полугодишна

Извештајни единици

Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за вложувањата во хартии од вредност, во рамките на девизните резерви, според земјата на нерезидентот издавач на хартијата од вредност

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

СС.ХВ.И-Н

Т+180
2018
2019
2020
2021
2022
-

Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, IMF, 2013
Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

286

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/09

Назив на СИ

Статистичко истражување за портфолио инвестиции, средства

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Полугодишна

Извештајни единици

Резиденти коишто имаат вложувања во хартии од вредност во странство

Кратка содржина на СИ

-Податоци за вложувањата на резидентите во сопственички и должнички хартии од вредност на странските
финансиски пазари (податоците се по земјата на вложување, вид на хартија од вредност, сектор на домашниот
инвеститор и оригинална валута во која се издадени хартиите од вредност)

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

КППИ

Т+100
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата, за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

287

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.06 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0 Меѓународна трговија и платен биланс
2.06.0.9 Платен биланс
2.06.0.9.00 Платен биланс

2.06.0.9.00/10

Назив на СИ

Финансиски услуги мерени индиректно

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Полугодишна

Извештајни единици

Народна банка на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за пресметани камати на кредити одобрени на/примени од нерезиденти
-Податоци за платени/наплатени камати на депозити положени кај/примени од нерезиденти
-Состојба на кредити и депозити во и од странство

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Законодавство на ЕУ

Меѓународни стандарди

ФУМИ

Т+60
2018
2019
2020
2021
2022
Регулатива (ЕЗ) бр. 184/2005 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 601/2006 на Комисијата, за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 184/2005
Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 228/2014 на Комисијата, за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
601/2006

Прирачник за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција, VI издание (БПП6), IMF, 2009

Европски статистички компендиум 2017 2.4.1 Модул 04.01.24
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.08.07/01/05

288

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.1 Цени во земјоделството
2.07.0.1.00 Цени во земјоделството

2.07.0.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за цените на производителите на земјоделски производи

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

ЗЕ.Ц.А

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат откуп и продажба на земјоделски производи и припаѓаат на секторот А (оддел 01), според
НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Цени на производители на земјоделски производи, според НЗШРУ

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+15
2018

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за ЕУ статистики на цени во земјоделството, Евростат, 2008

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11e)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.04.01/01/05

289

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.1 Цени во земјоделството
2.07.0.1.00 Цени во земјоделството

2.07.0.1.00/02
Статистичко истражување за цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите
извршени во земјоделството
ЗЕ.Ц.И
Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои продаваат средства за тековна потрошувачка во земјоделството и припаѓаат на секторот E (оддел
46, 47), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Цени на репродукционен материјал, средства за работа и услуги извршени во земјоделството, според КПД

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+15
2018

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Прирачник за ЕУ статистики на цени во земјоделството, Евростат, 2008

Европски статистички компендиум 2017 3.1.2 Модул 08.04.11e)
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

4.04.01/01/06

290

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.2 Цени на индустриски производи
2.07.0.2.00 Цени на индустриски производи

2.07.0.2.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар на ниво на група (3
цифри), според НКД Рев.2
-Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари на ниво на група (3
цифри), според НКД Рев.2

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
2018

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 656/2007 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 586/2001

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Ц.41

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/01/10

291

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.2 Цени на индустриски производи
2.07.0.2.00 Цени на индустриски производи

2.07.0.2.00/02
Статистичко истражување за продажните цени на производителите на индустриски производи на
домашниот пазар
Ц.ДОМА
Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Б, В, Г (група 35.1), според НКД Рев.2, како и оние кои вршат
активности во секторите Б, В, Г (група 35.1), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Продажни цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, според ННИП

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+30
2018

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 656/2007 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 586/2001

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/01/02

292

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.2 Цени на индустриски производи
2.07.0.2.00 Цени на индустриски производи

2.07.0.2.00/03
Статистичко истражување за извозни цени (Продажни цени на производителите на индустриски
производи на странски пазари)
Ц.ИЗВОЗ
Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Б, В, Г (група 35.1), според НКД Рев.2, како и оние кои вршат
активности во секторите Б, В, Г (група 35.1), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Извозни цени (продажни цени на производителите на индустриски производи на странски пазари), според
Царинската тарифа или ННИП

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
2018

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 656/2007 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 586/2001

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/01/08

293

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.2 Цени на индустриски производи
2.07.0.2.00 Цени на индустриски производи

2.07.0.2.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за увозни цени

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Ц.УВОЗ

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Б, В, Г (група 35.1), според НКД Рев.2, како и оние кои вршат
активности во секторите Б, В, Г (група 35.1), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Увозни цени според Царинската тарифа

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

2018

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 656/2007 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 586/2001

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/01/09

294

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.3 Цени на енергенти
2.07.0.3.00 Цени на енергенти

2.07.0.3.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за цените на природниот гас

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Полугодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.23), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Цени на потрошениот природен гас за крајните потрошувачи освен домаќинствата: енергија и снабдување, пренос,
дистрибуција, останати давачки, данок на додадена вредност, продажна цена, потрошена количина во GJ
-Цени на потрошениот природен гас во домаќинствата: енергија и снабдување, пренос, дистрибуција, останати
давачки, данок на додадена вредност, продажна цена, потрошена количина во GJ

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1952/2016 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

ЕНЕ.Ц.3

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.03/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.3 Цени на енергенти
2.07.0.3.00 Цени на енергенти

2.07.0.3.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за цените на електричната енергија

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Полугодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Г (класа 35.14), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Цени на потрошената електрична енергија за крајните потрошувачи освен домаќинствата: енергија и снабдување,
пренос, дистрибуција, останати давачки, данок на додадена вредност, продажна цена, потрошена количина во MWh
-Цени на потрошената електрична енергија во домаќинствата: енергија и снабдување, пренос, дистрибуција, останати
давачки, данок на додадена вредност, продажна цена, потрошена количина во MWh
-Цени за дистрибуција на електричната енергија за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем кои се
снабдуваат на отворен пазар

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1952/2016 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

ЕНЕ.Ц.5

Европски статистички компендиум 2017 3.2.1 Модул 08.03.51
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.03.03/01/01

296

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.4 Цени во градежништвото
2.07.0.4.00 Цени во градежништвото

2.07.0.4.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за цените на становите

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Полугодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторот Ѓ (оддел 41), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Цени на становите за кои е договорена изградба
-Конечна цена на завршените станови за кои е извршена конечна пресметка на трошоците

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ГРАД.Ц.СТАН

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.01/02/08

297

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.4 Цени во градежништвото
2.07.0.4.00 Цени во градежништвото

2.07.0.4.00/02
Статистичко истражување за трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално
домување

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Индивидуални индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, на
избрани групи градежни материјали, според ННИП
-Исплатени бруто-плати по вработен во секторот Ѓ (оддел 41), според НКД Рев.2

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+65
2018

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Т.ГРАД

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/02/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.5 Цени во туризмот и угостителството
2.07.0.5.00 Цени во туризмот и угостителството

2.07.0.5.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за цени на угостителските услуги

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Физички лица - сниматели на цени на угостителски услуги во угостителски објекти

Кратка содржина на СИ

-Цени во угостителството на дефинирани производи и услуги

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Опсервација

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+45
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Ц.31

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.05.01/02/09
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.7 Цени на услуги
2.07.0.7.00 Цени на услуги

2.07.0.7.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за цените на услугите

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Ж, Ѕ, К, Л, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Цени на услуги кои припаѓаат на секторите Ж, Ѕ, К, Л, според НКД рев.2

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2021
2022

Територијално ниво на објавување

-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

Ц.УСЛУГИ

Европски статистички компендиум 2017 2.3.3 Модул 06.01.31
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.02.01/05/01

300

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.7 Цени на услуги
2.07.0.7.00 Цени на услуги

2.07.0.7.00/05

Назив на СИ

Статистичко истражување за цени на домување

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Тримесечна

Извештајни единици

Агенција за катастар на недвижности на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за цените на продадените куќи и станови за живеење

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Методолошко упатство, Индекс на цени на домување, Евростат, 2013

Ц.ДОМУВАЊЕ

Европски статистички компендиум 2017 2.5.3 Модул 04.01.53
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-

301

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.7 Цени на услуги
2.07.0.7.00 Цени на услуги

2.07.0.7.00/09

Назив на СИ

Статистичко истражување за цени на недвижности - станови

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Народна банка на Република Македонија
Тримесечна

Ц.Н-С

Извештајни единици

Агенции за недвижности за продажба на станови
Физички лица - огласувачи на станови

Кратка содржина на СИ

-Податоци за цените и карактеристиките на новоизградени и стари станови

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 5 (населени места)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+5
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 2494/95 на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 93/2013 на Комисијата за утврдување на детални правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.
2494/95

Меѓународни стандарди

Прирачник за индексите на цените на станбените објекти (RPPIs), Евростат, 2013

Европски статистички компендиум 2017 2.5.3 Модул 04.01.53
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.06.01/01/02

302

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.8 Цени на мало и трошоци на животот
2.07.0.8.00 Цени на мало и трошоци на животот

2.07.0.8.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за хармонизиран индекс на трошоците на животот

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Податоци за цените на мало на дефинирани производи и услуги, класифицирани според КЛПН

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 1114/2010, 93/2013, (ЕЗ) бр. 1617/1999, 1920/2001, 1921/2001, 2454/97, 2601/2000, 2602/2000,
2646/98, 330/2009 на Комисијата и Регулатива (ЕЗ) бр. 2166/1999, 701/2006 на Советот за утврдување на детални
правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2494/95
Регулатива (ЕУ) бр. 119/2013, (ЕЗ) бр. 1749/99 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
2214/96
Регулатива (ЕЗ) бр. 1334/2007 на Комисијата и Регулатива (ЕЗ) бр. 1687/98, 1688/98 на Советот за изменување и
дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1749/96
Регулатива (ЕЗ) бр. 1749/96 на Комисијата за почетни мерки за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2494/95
Регулатива (ЕУ) бр. 2015/2010 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1708/2005
Регулатива (ЕУ) бр. 2016/792 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 2494/95 на Советот

Меѓународни стандарди

Компендиум за ХИЦП, Евростат, 2013

Т.ЖИВОТ.Х
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.8 Цени на мало и трошоци на животот
2.07.0.8.00 Цени на мало и трошоци на животот

2.07.0.8.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за цени на мало

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Ц.МАЛО

Извештајни единици

Физички лица - сниматели во продавници кои продаваат трговски стоки и даватели на деловни услуги, кои припаѓаат
на секторот Е (оддел 45, 47), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Податоци за цените на мало на дефинирани производи и услуги

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Опсервација

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+7
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.8 Цени на мало и трошоци на животот
2.07.0.8.00 Цени на мало и трошоци на животот

2.07.0.8.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за трошоци на животот

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Податоци за цените на мало на дефинирани производи и услуги, класифицирани според КЛПН

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+7
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Практично упатство за производство на индекс на трошоците на животот, UNECE/ILO/IMF/OECD/Eurostat/WB, 2009
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Извештајни единици

2 Економски статистики
2.07 Цени
2.07.0 Цени
2.07.0.9 Паритет на куповната моќ
2.07.0.9.00 Паритет на куповната моќ

2.07.0.9.00/01
Европска програма за споредба

ЕПС
Државен завод за статистика
Годишна
Двегодишна
Тригодишна
Државен завод за статистика
Фондот за здравствено осигурување на Македонија
Агенции за недвижнини
Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите Љ, М, Н, според НКД Рев.2
Физички лица - сниматели на производи кои припаѓаат на одделите (2 цифри): 45, 46, 47, според КПД и на услуги кои
припаѓаат на одделите (2 цифри): 49, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 68, 74, 75, 79, 81, 90, 91, 93, 95, 96, 97, според КПД

Кратка содржина на СИ

-Цени на производи и услуги за храна, пијалаци и цигари
-Цени на производи и услуги за личен изглед
-Цени на производи и услуги за куќа и градина
-Цени на услуги
-Цени на производи и услуги за транспорт, ресторани и хотели
-Цени на производи и услуги за мебел и здравство
-Цени на опрема
-Цени на градежни објекти од високоградба, нискоградба, инфраструктура
-Податоци за бруто-плати на вработени во државниот сектор
-Цени на здравствени услуги во болници

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Евростат -OECD Методолошки прирачник за паритет на куповната моќ, OECD/Евростат, 2012
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.08 Цена на трудот
2.08.0 Цена на трудот
2.08.0.1 Заработувачка и цена на трудот
2.08.0.1.00 Заработувачка и цена на трудот

2.08.0.1.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за структурата на заработувачката

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Четиригодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите од А до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вработени: ЕМБГ, пол, возраст, занимање, највисок степен на образование и обука, бруто-заработувачка, годишна
бруто-заработувачка, работно време, вид на договори за вработување и др.

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2020

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+540
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 530/1999 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1916/2000 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 530/1999

Меѓународни стандарди

Анкета за структурата на заработувачката, Евростат, 2014

АСЗ
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.08 Цена на трудот
2.08.0 Цена на трудот
2.08.0.1 Заработувачка и цена на трудот
2.08.0.1.00 Заработувачка и цена на трудот

2.08.0.1.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за цената на трудот

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Четиригодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите од Б до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Број на вработени со полно и со скратено работно време по месеци, фактички одобрени часови, годишни издатоци и
податоци за авторски договори

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+540
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 530/1999 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1726/1999 на Комисијата за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 530/1999
Регулатива (ЕЗ) бр. 1737/2005 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1726/1999

Меѓународни стандарди

Анкета за цената на трудот, Евростат, 2012

АЦТ
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.08 Цена на трудот
2.08.0 Цена на трудот
2.08.0.1 Заработувачка и цена на трудот
2.08.0.1.00 Заработувачка и цена на трудот

2.08.0.1.00/03

Назив на СИ

Статистичко истражување за вработени и плати (месечно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Месечна

Извештајни единици

Управа за јавни приходи на РМ

Кратка содржина на СИ

-Исплатена бруто-плата и нето-плата, кадровска евиденција на вработените, платени часови на вработените

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+30
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 1165/98 на Советот
Регулатива (ЕЗ) бр. 1158/2005 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата
(ЕЗ) бр. 1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 1503/2006 на Комисијата за спроведување и изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр.
1165/98
Регулатива (ЕЗ) бр. 656/2007 на Комисијата за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 586/2001

Меѓународни стандарди

Методологија за краткорочни деловни статистики, Евростат, 2006

ТРУД.1
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.08 Цена на трудот
2.08.0 Цена на трудот
2.08.0.1 Заработувачка и цена на трудот
2.08.0.1.00 Заработувачка и цена на трудот

2.08.0.1.00/04

Назив на СИ

Статистичко истражување за вработени и плати (годишно)

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои вршат активности кои припаѓаат на секторите од А до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вработени по возраст, пол, школска подготовка, работен однос, работно време, висина на нето-платата, број на
работни платени часови, најниска и највисока нето-плата

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

ТРУД.21
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

2 Економски статистики
2.09 Наука, технологија и иновации
2.09.0 Наука, технологија и иновации
2.09.0.1 Истражување и развој
2.09.0.1.00 Истражување и развој

2.09.0.1.00/01
Статистичко истражување за истражување и развој во деловните субјекти, државниот сектор и
приватните непрофитни организации и високото образование
ИР
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои припаѓаат на:
-секторите А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Ж, Ѕ, И (оддел 72), според НКД Рев.2
-секторот С.13-Држава, според КИС/2016; сите приватни непрофитни институции кои ги снабдуваат приватниците и
домаќинствата, кои вршеле активности за секторот И (оддел 72), според НКД Рев.2
-секторот М (класа 85.42), според НКД Рев.2 и кои вршеле активности кои припаѓаат на секторот И (оддел 72), според
НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

Податоци за:
-истражувањето и развојот и за научното поле во која се вршат истражувањата во: деловните субјекти, државниот
сектор и приватните непрофитни организации, високото образование
-вработени (со полно работно време и покусо од полното работно време - еквивалент на истражувачи со полно
работно време - ФТЕ), надворешни соработници, научни звања и квалификации, вработени по пол, степен на школска
подготовка, возраст, изјаснување за етничка припадност, државјанство, движење на научните работници,
истражувачки трудови и проекти (завршени и во тек, според нарачателот и научното поле), пронајдоци и патенти
според научното поле, структура на приходите и трошоците, финансиски ефекти на трудовите и проектите според
научното поле и целта на истражувањето

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+270
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 995/2012 на Комисијата за утврдување на детални правила за спроведување на
Одлуката бр. 1608/2003/ЕЗ

Меѓународни стандарди

Прирачник Фраскати, OECD, 2015
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.09 Наука, технологија и иновации
2.09.0 Наука, технологија и иновации
2.09.0.1 Истражување и развој
2.09.0.1.00 Истражување и развој

2.09.0.1.00/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за владини буџетски средства доделени за истражување и развој

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ИР.ДВС

Извештајни единици

Директни корисници на државниот буџет кои учествуваат во распределбата/доделувањето на финансиски средства за
истражување и развој

Кратка содржина на СИ

Финансиски средства кои директните корисници на државниот буџет ги доделуваат на вршителите за истражување и
развој и тоа:
-реализирани буџетски средства за истражување и развој за претходната година (по ребалансот на буџетот) според
програми, научни области, општествено-економските цели и сектори
-планирани буџетски средства за истражување и развој за тековната година (пред ребалансот) според општественоекономските цели кои владата сака да ги постигне

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+270
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 995/2012 на Комисијата за утврдување на детални правила за спроведување на
Одлуката бр. 1608/2003/ЕЗ

Меѓународни стандарди

Прирачник Фраскати, OECD, 2015

Европски статистички компендиум 2017 3.5.1 Модул 06.01.61
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

-
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

2 Економски статистики
2.09 Наука, технологија и иновации
2.09.0 Наука, технологија и иновации
2.09.0.4 Иновации
2.09.0.4.00 Иновации

2.09.0.4.00/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за иновации и иновациски активности на деловните субјекти

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Двегодишна

ИНОВ

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Б, В, Г, Д, Е (оддел 46), Ж, Ѕ, И, К (оддел 71, 72, 73), според НКД
Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Иновации на производи
-Иновации на процеси
-Организациски иновации
-Иновации во маркетинг
-Трошоци за иновации
-Незавршени или напуштени иновации
-Неиноватори

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2019
2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+450
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива за спроведување (ЕУ) бр. 995/2012 на Комисијата за утврдување на детални правила за спроведување на
Одлуката бр. 1608/2003/ЕЗ

Меѓународни стандарди

Осло Прирачник, Насоки за прибирање и толкување на податоците за иновации, OECD/Eurostat, 2005

Европски статистички компендиум 2017 3.5.2 Модул 06.01.62
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.06.02/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.1 Животна средина
3.01.0.1.02 Отпад и опасни супстанции

3.01.0.1.02/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за отпад по сектори на економска активност

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Двегодишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите од А до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Создаден и складиран отпад
-Примен отпад
-Преработен и отстранет отпад
-Предаден отпад

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

2019
2021

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+450
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 2150/2002 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

ЖС.О.1

Европски статистички компендиум 2017 4.1.3 Модул 08.02.32
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.02/01/02

314

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.1 Животна средина
3.01.0.1.02 Отпад и опасни супстанции

3.01.0.1.02/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за комунален отпад

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот Д (оддел 38), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Собран комунален отпад по видови и количини
-Постапување со отпадот
-Одлагање на отпадот (активни депонии)

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ЖС.О.2

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+120
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 2150/2002 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 4.1.3 Модул 08.02.32
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.02/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.1 Животна средина
3.01.0.1.03 Вода

3.01.0.1.03/01
Статистичко истражување за користење на водите и за заштита на водите од загадување во
индустријата и во рударството

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите Б, В, Г, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Снабдување со вода
-Користење на вода
-Пречистување и испуштање на отпадни води

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ВОД.1

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Директива 2000/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот
Директива 91/271/ЕЕЗ на Советот

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 4.1.4 Модул 08.02.33
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.03/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.1 Животна средина
3.01.0.1.03 Вода

3.01.0.1.03/02

Назив на СИ

Статистичко истражување за јавен водовод и канализација

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторот Д (оддел 36, 37), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Вкупна количина на зафатена и испорачана вода
-Водоводна мрежа и уреди
-Испуштање на отпадна вода и канализациска мрежа
-Пречистување на отпадни води

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Директива 2000/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот
Директива 91/271/ЕЕЗ на Советот

Меѓународни стандарди

-

ВОД.2

Европски статистички компендиум 2017 4.1.4 Модул 08.02.33
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.03/01/01
5.03.03/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.1 Животна средина
3.01.0.1.03 Вода

3.01.0.1.03/03
Статистичко истражување за наводнување и одводнување на земјиштето, заштита од поплави и
уредување на реките

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите А (класа 01.61), Д (оддел 36), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Поплавени површини и објекти од внатрешни и надворешни води
-Одбрана од поплави и регулација на реки
-Одводнување на земјиште
-Извори, објекти и уреди за наводнување
-Наводнувана површина, потрошена вода за наводнување и остварени приноси од наводнувани површини

Метод на прибирање на податоците

Целосен опфат (попис)

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
-

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

Директива 2000/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот
Директива 91/271/ЕЕЗ на Советот

Меѓународни стандарди

-

ВОД.3

Европски статистички компендиум 2017 4.1.4 Модул 08.02.33
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.03/01/04
5.03.03/01/05
5.03.03/01/08
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.1 Животна средина
3.01.0.1.03 Вода

3.01.0.1.03/05

Назив на СИ

Статистичко истражување на квалитетот на површинските води

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Управа за хидрометеоролошки работи
Годишна

Извештајни единици

Управа за хидрометеоролошки работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци за физичко-хемиски анализи на површински води

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+100
-

Законодавство на ЕУ

Директива 2000/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

-

УХМР.В.КВ

Европски статистички компендиум 2017 4.1.4 Модул 08.02.33
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.03/01/09
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.1 Животна средина
3.01.0.1.03 Вода

3.01.0.1.03/06

Назив на СИ

Статистичко истражување за површински води

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Управа за хидрометеоролошки работи
Годишна

Извештајни единици

Управа за хидрометеоролошки работи

Кратка содржина на СИ

-Влезни податоци за водотеците и езерата

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+180
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Водич за хидролошки практики, (WMO No.168), 2008, 2009

УХМР.В.ПОВ

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.03/01/10

320

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.1 Животна средина
3.01.0.1.03 Вода

3.01.0.1.03/07

Назив на СИ

Статистичко истражување за метеоролошки мерења и набљудувања

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Управа за хидрометеоролошки работи
Годишна

Извештајни единици

Управа за хидрометеоролошки работи

Кратка содржина на СИ

-Податоци од мерењата и набљудувањата на температурата на воздухот и врнежите

Метод на прибирање на податоците

Индиректен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

Т+100
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

WMO бр.488 Водич за глобален набљудувачки систем, 2010
WMO бр.8 Водич за инструменти и методи на набљудувања, 2014
WMO бр.100 Водич за климатолошки практики, 2011
WMO бр.134 Водич за агрометеоролошки практики, 2012

УХМР.ММН

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.09.04/01/01

321

Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.2 Физички сметки за животната средина
3.01.0.2.02 Текови на материјали

3.01.0.2.02/01

Назив на СИ

Сметки на текови на материјали

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Производство на метали и неметали
-Производство на јаглен
-Улов на риба
-Растително производство
-Бројна состојба на добитокот
-Бројна состојба на дивечот
-Потрошувачка на енергенти
-Увоз и извоз во физички единици

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+330
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 691/2011 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 538/2014 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ)
бр. 691/2011

Меѓународни стандарди

Прирачник за пресметка на сметки за текови на материјали во економијата, Евростат, 2013

ЖС.ТМ

Европски статистички компендиум 2017 4.1.2 Модул 05.01.22
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.04/01/03
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.3 Монетарни сметки за животната средина
3.01.0.3.01 Трошоци

3.01.0.3.01/01

Назив на СИ

Статистичко истражување за трошоците за заштита на животната средина

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите од А до О, според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Трошоци за набавка и одржување на материјални фиксни средства со еколошка намена
-Извори за финансирање на трошоци за набавка и одржување на материјални фиксни средства со еколошка намена
-Плаќања и надоместоци за извршени услуги за заштита на животната средина

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 691/2011 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 538/2014 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ)
бр. 691/2011

Меѓународни стандарди

-

ЖС.Т

Европски статистички компендиум 2017 4.1.1 Модул 05.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.04/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.01 Животна средина
3.01.0 Животна средина
3.01.0.3 Монетарни сметки за животната средина
3.01.0.3.02 Даноци

3.01.0.3.02/01

Назив на СИ

Даноци за животната средина

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

ЖС.Д

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Министерство за финансии
Јавно претпријатие за државни патишта

Кратка содржина на СИ

-Акцизи на горива
-Даноци за транспорт, загадување и користење на ресурси

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+630
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 691/2011 на Европскиот парламент и на Советот
Регулатива (ЕУ) бр. 538/2014 на Европскиот парламент и на Советот за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ)
бр. 691/2011

Меѓународни стандарди

Даноци за животна средина - Статистички прирачник, Евростат, 2013

Европски статистички компендиум 2017 4.1.1 Модул 05.01.21
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.03.04/01/02
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.02 Регионални и статистики на помали подрачја
3.02.0 Регионални и статистики на помали подрачја
3.02.0.3 Регионални сметки
3.02.0.3.00 Регионални сметки

3.02.0.3.00/01

Назив на СИ

Регионални сметки

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Државен завод за статистика

Кратка содржина на СИ

-Бруто-додадена вредност, број на вработени, бруто-плати, инвестиции во основни средства, по оддели (2 цифри),
според НКД и по НТЕС 3 (региони)

Метод на прибирање на податоците

Аналитички

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

РЕГ.С/КИ

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+690
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕУ) бр. 549/2013 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Европски систем на сметки ЕСС 2010, Евростат, 2013
Систем на национални сметки 2008, EC/IMF/OECD/UN/WB, 2009
Прирачник за методите за пресметка на регионални сметки, Евростат, 2013

Европски статистички компендиум 2017 2.1.7 Модул 04.01.23
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

2.01.06/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.02 Регионални и статистики на помали подрачја
3.02.0 Регионални и статистики на помали подрачја
3.02.0.9 Статистички регистар на просторни единици
3.02.0.9.00 Статистички регистар на просторни единици

3.02.0.9.00/01

Назив на СИ

Статистички регистар на просторни единици

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

СРПЕ

Извештајни единици

Државен завод за статистика
Агенција за катастар на недвижности на РМ

Кратка содржина на СИ

-Податоци за просторните единици: статистички региони, општини, населени места, статистички кругови, пописни
кругови и други просторни единици
-Адресни податоци

Метод на прибирање на податоците

Комбиниран метод

Начин на прибирање на податоците

Комбиниран начин

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)
НТЕС 4 (општини)

Територијално ниво на објавување

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+90
-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

-

Европски статистички компендиум 2017 Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.04.05/01/01
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.03 Повеќедоменски статистики и индикатори
3.03.3 Информатичко општество
3.03.3.1 Информатички и комуникациски технологии
3.03.3.1.00 Информатички и комуникациски технологии

3.03.3.1.00/01
Статистичко истражување за користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните
субјекти
ИКТ.1
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Деловни субјекти кои се регистрирани во секторите В, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, Ј, К, Л, О (група 95.1), И (група 65.1, 65.2),(класа
64.19, 64.92, 66.12, 66.19), според НКД Рев.2

Кратка содржина на СИ

-Користење компјутери, компјутерски мрежи, интернет (тип на интернет-поврзаност, намена на користењето на
интернет)
-Бариери во користењето на ИКТ, интернетот или е-бизнис процесите
-ИКТ безбедност

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Електронско пополнување

Година на спроведување на СИ

Територијално ниво на објавување

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 808/2004 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Методологија за статистика на информатичко општество, Евростат, 2006

Европски статистички компендиум 2017 3.5.3 Модул 06.01.63
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.07.01/01/05
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.03 Повеќедоменски статистики и индикатори
3.03.3 Информатичко општество
3.03.3.1 Информатички и комуникациски технологии
3.03.3.1.00 Информатички и комуникациски технологии

3.03.3.1.00/02
Статистичко истражување за користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата
и кај поединци

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Домаќинство

Кратка содржина на СИ

-Компјутери, мобилни уреди, интернет
-Честота и намена на нивното користење
-Информатичка писменост на населението во РМ

Метод на прибирање на податоците

Примерок

Начин на прибирање на податоците

Самопополнување

Година на спроведување на СИ

2018
2019
2020
2021
2022
НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
НТЕС 3 (статистички региони)

Територијално ниво на објавување

ИКТ.3

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

T+180
-

Законодавство на ЕУ

Регулатива (ЕЗ) бр. 808/2004 на Европскиот парламент и на Советот

Меѓународни стандарди

Методологија за статистика на информатичко општество, Евростат, 2006
Прирачник за мерење на пристапот до ИКТ и нивното користење во домаќинствата и кај поединиците, ITU, 2014

Европски статистички компендиум 2017 3.5.3 Модул 06.01.63
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

5.07.01/01/06
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Единствен
број на
статистичкото
истражување
(СИ)

домен
активност
област
тема
поттема
реден број во рамките на
поттемата

Назив на СИ

Краток назив на СИ
Носител
Периодика на спроведување на СИ

3 Животна средина и повеќедоменски статистики
3.03 Повеќедоменски статистики и индикатори
3.03.4 Глобализација
3.03.4.1 Странски афилијации
3.03.4.1.00 Странски афилијации

3.03.4.1.00/01
Структурни деловни статистики
Странски афилијации
СДС.СА
Државен завод за статистика
Годишна

Извештајни единици

Народна банка на РМ
Централен депозитар за хартии од вредност

Кратка содржина на СИ

-Приходи и трошоци од работењето на странските афилијации

Метод на прибирање на податоците

Административен

Начин на прибирање на податоците

-

Година на спроведување на СИ

2019
2020
2021
2022

Територијално ниво на објавување

НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)

Рок на објавување (Т+денови)
Година на ревизија

-

Законодавство на ЕУ

-

Меѓународни стандарди

Статистика на странските афилијации (FATS), Прирачник со препораки, Евростат, 2012

Европски статистички компендиум 2017 2.4.2 Модул 06.01.25
Единствен број според
Програмата за СИ 2013-2017

3.01.01/01/03
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Член 3
Листата на кратенки и Дефинициите и објаснувањата на одделни поими од оваа
програма се дадени во Прилозите број 1 и 2 кои се составен дел на оваа програма.

Член 4
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.

Бр. 44-761/1
30.01.2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
Зоран Заев, с.р
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Прилог број 1

ЛИСТА НА КОРИСТЕНИ КРАТЕНКИ
Кратенка

Опис на кратенкaта

UNESCO
UNODC
UNSD
WCO
БДП
ДЗС
ЕМБГ
ЕСС
ИКТ
КИС
КЛПН
КПД
лЕНЕ
МКБ-10

Организација за образование, наука и култура на Обединетите нации
Канцелерија на Обединетите нации за дрога и криминал
Статистички оддел на Обединетите нации
Светска царинска организација
Бруто-домашен производ
Државен завод за статистика
Единствен матичен број на граѓанинот
Европски статистички систем
Информатичко комуникациски технологии
Класификација на институционални сектори
Класификација на личната потрошувачка според намената
Класификација на производи по дејности
Листа на енергенти и видови енергии
Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени
проблеми
Меѓународен монетарен фонд
Народната банка на Република Македонија
Номенклатура на градежни објекти и градежни работи
Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот
и услуги поврзани со нив
Национална класификација на дејности
Национална класификација на занимања
Национална номенклатура на индустриски производи
Класификацијата на целите на непрофитните институции кои им служат на домаќинствата
Номенклатура на територијалните единици за статистика
Статистичко истражување за процедура за прекумерниот дефицит и долг на државата

ММФ
НБРМ
НГОГР
НЗШРУ
НКД
НКЗ
ННИП
НПИСД
НТЕС
ПДДД
(ЕДП)
РМ
СДРЖ
СМТК
ТКС
УЈП

Република Македонија
Список на држави
Стандардна меѓународна трговска класификација
Транспортна класификација на стоки
Управа за јавни приходи
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Прилог број 2

ДЕФИНИЦИИ И ОБЈАСНУВАЊА ЗА ОДДЕЛНИ ПОИМИ НА СОДРЖИНИТЕ ВО ПРОГРАМАТА
(1-6) Единствен број на статистичкото истражување
Единствениот број на статистичкото истражување (СИ) во својата структура „X.XX.X.X.XX/XX“
содржи домен/активност/област/тема/поттема/реден број во рамките на поттемата.
Доменот/активноста/областа произлегуваат од „Класификацијата на статистички активности
(КСА)/2017)“.
http://www.stat.gov.mk/Nacionalni_Klasifikacii2.aspx?rbr=23
Доменот/активноста/областа/темата/поттемата произлегуваат од „Стандардната кодна листа на
статистички активности (СКЛ_СА)“.
Редниот број во рамките на поттемата е редоследен број на СИ во рамките на поттемата.
(7) Назив на статистичкото истражување
Називот на СИ ја именува појавата што се следи со статистичкото истражување, односно за што
се однесуваат податоците.
За СИ кои се спроведуваат со образец како што се извештај, прашалник, лист, анкета, а и оние
кои не се спроведуваат со користење на образец а како извор на податоците се јавуваат други
СИ, евиденции, регистри и сл., називот на СИ започнува со „Статистичко истражувања за ..... “.
Останатите СИ, најчесто аналитичките, се именуваат според доделениот назив (на пр., Платен
биланс, Eкономски сметки во земјоделството, по тековни цени, Регионални сметки и сл.).
(8) Краток назив на статистичкото истражување
Краткиот назив на СИ претставува кратенка од називот на СИ.
(9) Носител на статистичкото истражување
Носители на СИ се:
• Државен завод за статистика
• Народна банка на Република Македонија
• Министерство за финансии
• Министерство за внатрешни работи
• Министерство за правда
• Агенција за вработување на Република Македонија
• Институт за јавно здравје на Република Македонија
• Управа за хидрометеоролошки работи
• Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
(10) Периодика на спроведување на статистичкото истражување
Периодиката на статистичкото истражување претставува временското растојание во кое се
спроведува СИ.
Периодиката на спроведување на СИ може да биде:
• Неделна
• Месечна
• Тримесечна
• Полугодишна
• Годишна
• Двегодишна
• Тригодишна
• Четиригодишна
• Петгодишна
• Десетгодишна
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(11) Извештајни единици
Извештајни единици се, правните лица, физичките лица, органите на државната власт,
домаќинствата, кои што во рамките на СИ даваат податоци за статистички цели.
Покрај споменатите, како извори на податоци може да се користат административните
евиденции, регистрите, другите статистички истражувања и сл.
(12) Кратка содржина на статистичкото истражување
Кратката содржина на статистичкото истражување претставува опис на податоците кои што се
прибираат со статистичкото истражување (влезни податоци во статистичката обработка).
(13) Метод на прибирање на податоци
Методот на прибирање на податоци е важен дел од статистичките истражувања бидејќи од
методите зависи квалитетот на податоците, но, изборот на методот на прибирање на
податоците зависи од видот на самата појава, изворите на податоците и од расположливите
средства на институцијата што ги прибира податоците.
Во основа, следните методи се препорачани во статистичката пракса:
• Целосен опфат (попис)
• Примерок
• Индиректен
• Аналитички
• Административен
• Комбиниран метод
(14) Начин на прибирање на податоци
Начинот на прибирање на податоци се однесува на техничките аспекти на прибирањето на
податоците што ги применуваат институциите што спроведуваат статистички истражувања.
Начинот на прибирање на податоци ги содржи елементите на „Кодексот за работа на
европската статистика“ во однос на напорите на институциите да го намалуваат оптоварувањето
на извештајните единици и принципот на ефикасност и рационалност. Одлуката за начинот на
прибирање на податоците, исто така, е поврзана со дополнителни финансиски и организациски
прашања и обврски во однос на информирањето на извештајните единици за начинот и
времето на прибирање на податоците, но и со преземање мерки за заштита на податоците.
Начини на прибирање на податоци може да бидат:
• Персонално интервју
• Телефонско интервју
• Самопополнување
• Опсервација
• Електронско пополнување
• Комбиниран начин
(15) Година на спроведување на статистичкото истражување
Година на спроведување на СИ е годината во која се спроведува СИ и тоа:
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
(16) Територијално ниво на објавување
Прикажувањето на добиените статистички податоци се врши во форма во која се прикажуваат
обемот, структурата, содржината и другите карактеристики на проучуваната појава.
Една од карактеристиките е прикажувањето на проучуваната појава на определено
територијално ниво што се врши во согласност со „Номенклатурата на територијални единици
за статистика - НТЕС“ (2014) и тоа:
• НТЕС 1 и 2 (Република Македонија)
• НТЕС 3 (статистички региони)
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•
•

НТЕС 4 (општини)
НТЕС 5 (населени места)

(17) Рок за објавување (T+денови)
Рок на објавување се означува со Т+денови, каде што “Т” означува референтен период
(последен ден од референтниот период) плус бројот на денови помеѓу крајот на референтниот
период и објавувањето.
Рокот на објавување се однесува на првиот рок на објавување на податоците.
(18) Година на ревизија
Ревизијата се јавува како последица од балансирањето помеѓу две многу битни димензии на
квалитетот: навременоста и точноста. Заради запазување на навременоста на соодветен
статистички податок (како една од најбитните димензии на квалитетот) се објавуваат
статистички податоци во однапред утврдени рокови за коишто подоцна треба да се направат
дополнителни анализи и да се ревидираат (коригираат).
Покрај ова, воведувањето на методолошки подобрувања и надградбата на статистичките
стандарди често имплицира значајни промени кои имаат влијание и на претходно објавените
податоци, од што, исто така, произлегува потребата за ревизија.
Ревизијата се однесува на преиспитувањето на веќе објавените статистички податоци и
резултира со нови податоци за минатото кои се последица на:
• концептуални промени (на пр., промени во номенклатурите и дефинициите),
• подобрување на алгоритмите поврзани со методолошките процедури,
• промени во статистичките извори на податоци.
Планираната ревизија се прикажува на годишно ниво и тоа:
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
(19) Законодавство на ЕУ
Статистичкиот систем на земјата е во континуиран процес на хармонизирање на статистиките во
земјата со европските стандарди преку примена на европските регулативи.
Законодавството на ЕУ е расположливо на: http://www.eurolex.com/
(20) Меѓународни стандарди
Заради хармонизирање на статистиките во земјата со препораките од ЕУ, покрај регулативите
на ЕУ се користат и други документи во форма на методологии, препораки, упатства,
прирачници и сл., со што се обезбедува единствен пристап во прибирање, класифицирање и
презентирање на статистичките податоци, како и нивна споредливост со статистичките
податоци на земјите членки на ЕУ. Како меѓународни стандарди се сметаат и прирачниците
препорачани од меѓународните организации.
(21) Европски статистички компендиум 2017
Компендиумот, на Евростат, служи како референтен документ за acquis во статистиката. Во него
се сумирани клучните референтни информации за европското статистичко производство,
имајќи ги во предвид новите закони и други случувања релевантни за европската статистика.
SRC/2017 содржи: кодна шифра од адаптираната верзија на „Класификацијата на статистички
активности“ и шифра на модулот.
Документот SRC/2017 е расположлив на:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8196153/KS-GQ-17-009-EN-N.pdf
(22) Единствен број според Програмата за СИ 2013-2017
Единствениот број на статистичкото истражување се превзема од Програмата за СИ 2013-2017.
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