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II. Податоци што ги публикува Државниот завод за 
статистика

I. Истражувања што ги спроведува Државниот завод за 
статистика

СОДРЖИНА

Истражувања што ги спроведува Народна банка на 
Република Македонија

Истражувања што ги спроведува Министерството за 
финансии

Истражувања што ги спроведува Министерството за 
внатрешни работи

Истражувања што ги спроведува Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување на Република Македонија

Истражувања што ги спроведува Агенцијата за 
вработување на Република Македонија

Истражувања што ги спроведува Републичкиот завод за 
здравствена заштита 

страна

1

279

355

380

381

387

392

395

Истражувања што ги спроведува Министерството за 
правда

386

Истражувања што ги спроведува Управата за 
хидрометеролошки работи

437

III. Истражувања што ги спроведуваат овластените 
носители



I. Истражувања што ги спроведува Државниот завод за 
статистика

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.54/97 и 21/07), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на ________________2008 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 ЗА ПЕРИОДОТ 2008-2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
 Со оваа програма се утврдуваат статистичките истражувања што ќе се спроведат
во Република Македонија во периодот 2008-2012 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 2008-2012 година ќе се спроведат  
следните статистичките истражувања : 

Попис
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

Попис на населението, домаќинства и станови во Република 
Македонија

10 години

Попис

Содржината на белезите кои се вклучуваат во пописот се дефинира 
со Закон за попис  во Република Македонија и со Методологија за 
подготовка и спроведување на пописот.

Сите лица, домаќинства и единици на домување дефинирани со 
Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во 
Република Македонија

 Попис - по пат на интервју 

Ниво на расположливост на податоците: населено место, општина, 
статистички регион, национално ниво

Рок на спроведување: Пописот на населението, домаќинствата и 
становите се спроведува во рок од 15 дена по критичниот момент на 
пописот.

Да се соберат податоци за бројот и структурите на населението, 
домаќинствата и единиците на домување, како и за географските, 
демографските, миграционите, социјалните, економските и 
образовните карактеристики на населението 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и  21/07)
Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/05)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа на 

1. Број на истражување 010301

                                  Страна 1



Попис
Област

1. Систем на социјални статистики

12. Меѓународни стандарди

Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 55/04 и 12/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

"Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing" 
United Nations, Geneva 2006
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Витална статистика
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за родени лица

Годишна, со месечно прибирање на извештаи

Административен-Министерство за внатрешни работи (матични 
служби)
Министерство за правда

Податоци за евидентирањето: место на раѓање (населено место, 
општина, држава); упис во матичната книга на родени (населено 
место, тековен број, датум на упис)
Податоци за настанот: датум, час и вид на раѓање (едно, две, три и 
повеќе), каде се случил настанот (болница, стан, друго место);
Податоци за детето: име и презиме, ЕМБГ, пол, виталитет 
(живородено, мртвородено), тежина при 
раѓање, траење на бременост, брачност;
Податоци за мајката: место на постојано живеење, 
име и презиме, датум на раѓање и ЕМБГ, припадност кон етничка 
заедница, државјанство, школска подготовка, занимање, 
општествено-економска положба, број на родени деца и колку од нив 
се живи, број на родени деца во тековниот брак, кој е по ред бракот, 
датум на склучување на бракот;
Податоци за таткото: име и презиме, датум на раѓање и ЕМБГ, 
етничка припадност, државјанство, школска подготовка, занимање, 
општествено-економска положба.

Целосен (сите уписи во матичната книга на родени)

Административен (статистичкиот образец го пополнува матичарот и 
го доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика)

Ниво на расположливост на податоците: населено место, општина, 
статистички регион, национално ниво

За доставување на прашалници од страна на извештајни единици: 
секој 5-ти во месецот, за претходниот месец

Да се обезбедат податоци за бројот на живородени и мртвородени, 
да се пресмета природниот прираст на населението и низа на 
витални индикатори (општа и специфични стапки на фертилитет и 
наталитет, тотална стапка на фертилитет, стапка на природен 
прираст, витален индекс), да се процени бројот, територијалниот 
распоред и половата и старосната структура на населението, да се 
обезбедат основни податоци за родителите.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и  21/07)
Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/05)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа на 
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 55/04 и 12/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

Definitions and Methods of collecting demographic statistics in the 
European Community countries, EUROSTAT, ECSC-EEC-EAEC, 
Luxembourg 1994
Handbook of vital statistics systems and methods, Studies in methods, 
Series F, No 35, Volume I, UN New York, 1991

1. Број на истражување 010101
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Витална статистика
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

Статистичко истражување за умрени лица

Годишна, со месечно прибирање на извештаи

Административен-Министерство за внатрешни работи (матични 
служби)
Министерство за правда

Податоци за евидентирањето: место на смртта (населено место, 
општина, држава); упис во матичната книга на умрени (населено 
место, тековен број, датум на упис)
Податоци за настанот: датум на смртта, каде се 
случил настанот (болница, стан, друго место)

Податоци за умреното лице: име и презиме, датум на раѓање и 
ЕМБГ, пол, место на постојано живеење, брачна состојба, етничка 
припадност, државјанство, школска подготовка, занимање/занимање 
на издржувателот, општествено-економска положба на 
лицето/издржувателот, лекуваност/нелекуваност 
Податоци за мајката на умреното доенче: датум на раѓање и ЕМБГ, 
брачност, државјанство, број на вкупно родени деца, школска 
подготовка, занимање;
Податоци за насилна смрт: вид на насилна смрт, ден, месец, час и 
интервал меѓу настанот и смртта, каде и во кое време настанал 
несреќен случај.
Документи за причината за смртта: Потврда за смрт и лекарски 
извештај за причината за смртта. 

Целосен (сите уписи во матичната книга на умрени)

Административен (статистичкиот образец го пополнува матичарот и 
го доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика).

Ниво на расположливост на податоците: населено место, општина, 
статистички регион, национално ниво

За доставување на прашалници од страна на извештајни единици: 
секој 5-ти во месецот, за претходниот месец

Да се соберат податоци за бројот и половата и старосната структура 
на умрените, податоци за причините за смртта, видот и причините за 
насилната смрт, да се пресмета природниот прираст на населението,
 да се изработат морталитетни таблици и да се пресметаат одредени
 витални индикатори (очекувано траење на животот, општа и 
специфични стапки на морталитет, смртност на доенчиња), да се 
процени бројот, територијалниот распоред и половата и старосната 
структура на населението.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/1997 и  21/2007)
Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/2005)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа на 
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 55/04 и 12/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

1. Број на истражување 010102
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Витална статистика
Област

1. Систем на социјални статистики

12. Меѓународни стандарди Definitions and Methods of collecting demographic statistics in the 
European Community countries, EUROSTAT, ECSC-EEC-EAEC, 
Luxembourg 1994
Handbook of vital statistics systems and methods, Studies in methods, 
Series F, No 35, Volume I, UN New York, 1991
International Classification of Deceases, 10th Revision
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Витална статистика
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за склучени бракови

Годишна, со месечно прибирање на извештаи

Административен-Министерство за внатрешни работи (матичари)

Податоци за евидентирањето: место на склучување на бракот 
(населено место, општина, држава); упис во матична книга на 
венчани (населено место, тековен број, датум на упис);
Податоци за настанот: датум на склучување на 
бракот;

Податоци за младоженецот и невестата: име и презиме, поранешна 
брачна состојба, кој брак е по ред, датум на раѓање и ЕМБГ, место на
 живеење пред и по склучување на бракот, етничка припадност, 
државјанство, школска подготовка, занимање/занимање на 
издржувателот, општествено-економска положба на 
младоженците/издржувателот

Целосен (сите уписи во матичната книга на венчани)

Административен (статистичкиот образец го пополнува матичарот и 
го доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика).

Ниво на расположливост на податоците: населено место, општина, 
статистички регион, национално ниво

За доставување на прашалници од страна на извештајни единици: 
секој 5-ти во месецот, за претходниот месец

Да се соберат податоци за бројот на склучените бракови и 
карактеристиките на младоженците и невестите.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и  21/07)
Закон за семејството ("Службен весник на Република Македонија" бр.
 80/92),9/96,38/04 и 33/06)
Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.7/2005)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа на 
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
број 55/04 и 12/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

Definitions and Methods of collecting demographic statistics in the 
European Community countries, EUROSTAT, ECSC-EEC-EAEC, 
Luxembourg 1994
Handbook of vital statistics systems and methods, Studies in methods, 
Series F, No 35, Volume I, UN New York, 1991

1. Број на истражување 010103
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Витална статистика
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за разведени бракови

Годишна, со месечно прибирање на извештаи

Административен - Основните судови надлежни за разведување на 
брак

Податоци за евидентирањето: назив и шифра на Основниот суд, број
 на П-уписникот, датум на запишување и реден број од контролникот;
Податоци за настанот: датум на разведување (правосилност на 
пресудата);
Податоци за бракот: датум на склучување на бракот, кој по ред е 
бракот, последно место на заедничко живеење, број на деца родени 
во тој брак и колку од нив се живи, број на издржувани деца кои не се
 родиле во тој брак, на кого се доделени издржуваните деца од тој 
брак;
Податоци за мажот и за жената: име и презиме, датум на раѓање и 
ЕМБГ, етничка припадност, државјанство, школска подготовка, 
занимање, општествено-економска положба, брачна состојба пред 
стапување во бракот што се разведува. 

Целосен (сите правосилно разведени бракови)

Административен (статистичкиот образец го пополнува судијата и го 
доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика).

Ниво на расположливост на податоците: населено место, општина, 
статистички регион, национално ниво

За доставување на прашалници од страна на извештајните единици: 
секој 5-ти во месецот, за претходниот месец

Да се соберат податоци за бројот на разведените бракови, 
карактеристиките на мажот и жената, да се пресметаат одредени 
индикатори(стапка на разведени бракови, стапка на разведени во 
однос на склучени бракови)

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/1997 и  21/2007)
Закон за семејството ("Службен весник на Република Македонија" бр.
 80/92,9/96,38/04 и 33/06)
Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/2005)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа на 
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 55/04 и 12/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

Definitions and Methods of collecting demographic statistics in the 
European Community countries, EUROSTAT, ECSC-EEC-EAEC, 
Luxembourg 1994
Handbook of vital statistics systems and methods, Studies in methods, 
Series F, No 35, Volume I, UN New York, 1991

1. Број на истражување 010104

                                  Страна 7



Миграции
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за отселени лица

Годишна, со месечно прибирање на извештаи

Административен-Министерсво за внатрешни работи

Податоци за евидентирањето: место и датум на одјавување;
Податоци за настанот: причина за преселување;
Податоци за мигрантот: име, презиме и име на еден од родителите, 
пол, датум на раѓање и ЕМБГ, место на 
раѓање, етничка припадност, државјанство, брачна 
состојба, школска подготовка, занимање, адреса на која се пријавува,
 адреса од која се одјавува, дали се одјавува со членови на 
семејството 

Целосен (сите одјавувања направени на територијата на Република 
Македонија регистрирани во службите за внатрешни работи)

Административен: (статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице од Министерството за внатрешни работи и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика) 

Ниво на расположливост на податоците: населено место, општина, 
статистички регион, национално ниво

За доставување на прашалници од страна на извештајни единици: 
секој 5-ти во месецот, за претходниот месец

Обезбедување на податоци за следење на внатрешните и 
надворешните миграциони текови, песметување на миграционото 
салдо и други индикатори (стапки на миграција) и изработка на 
процени на населението

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и  21/07)
Закон за пријавување на живеалиште и престојувалиште на граѓаните
 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/92,12/93,43/00 и 
66/07)
Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/05)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа на 
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 55/04 и 12/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

Recommendations on statistics of international migrations 
ST/ESA/STAT/SER.M. 58/REV.1, UN, New York 1998

1. Број на истражување 010201
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Миграции
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за доселени лица 

Годишна, со месечно прибирање на извештаи

Административен-Министерсво за внатрешни работи

Податоци за евидентирањето: место и датум на пријавување;
Податоци за настанот: причина за преселување;
Податоци за мигрантот: име, презиме и име на еден од родителите, 
пол, датум на раѓање и ЕМБГ, место на раѓање, етничка припадност, 
државјанство, брачна состојба, школска подготовка, занимање, 
адреса на која се пријавува, адреса од која се одјавува, дали се 
пријавува со членови на семејството 

Целосен (сите пријавувања направени на територијата на Република 
Македонија регистрирани во службите за внатрешни работи)

Административен: (статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице од Министерството за внатрешни работи и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика) 

Ниво на расположливост на податоците: населено место, општина, 
статистички регион, национално ниво

За доставување на прашалници од страна на извештајни единици: 
секој 5-ти во месецот, за претходниот месец

Обезбедување на податоци за следење на внатрешните и 
надворешните миграциони текови, песметување на миграционото 
салдо и други индикатори (стапки на миграција) и изработка на 
процени на населението

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и  21/07)
Закон за пријавување на живеалиште и престојувалиште на граѓаните
 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/92,12/93,43/00 и 
66/07)
Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/2005)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа на 
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 55/04 и 12/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

Recommendations on statistics of international migrations 
ST/ESA/STAT/SER.M. 58/REV.1, UN, New York 1998

1. Број на истражување 010202
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Миграции
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за доселени отселени странци 

Годишна, со месечно прибирање на извештаи

Административен-Министерство за внатрешни податоци

Податоци за евидентирањето: место и датум на 
пријавување/одјавување;
Податоци за настанот: пријава/одјава, својство во кое странецот 
престојува, причина за одобрување на престојот, по кој пат лицето се
 пријавува, должина на одобрениот престој, должина на вкупниот 
престој во Република Македонија;
Податоци за странецот: име, презиме и име на еден од родителите, 
пол, датум на раѓање и ЕМБГ, место на раѓање, етничка припадност, 
државјанство, брачна состојба, школска подготовка, занимање, 
адреса на која се пријавува, поранешно место на постојано живеење.
 

Целосен (сите пријавувања и одјавувања на странски државјани од и 
во Република Македонија)

Административен: (статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице од Министерството за внатрешни работи и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика) 

Ниво на расположливост на податоците: населено место, општина, 
статистички регион, национално ниво

Секој 5-ти во месецот, за претходниот месец

Обезбедување на податоци за следење на доселувањата и 
отселувањата на странски државјани, пресметување на 
миграционото салдо и други индикатори (стапки на миграција) и 
изработка на процени на населението

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и  21/07)
Закон за пријавување на живеалиште и престојувалиште на граѓаните
 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/92,12/93,43/00 и 
66/07)
Закон за странци ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
35/06)
Закон за заштита на личните податоци ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.ј 7/05)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа на 
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 55/04 и 12/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

Recommendations on statistics of international migrations 
ST/ESA/STAT/SER.M. 58/REV.1, UN, New York 1998

1. Број на истражување 010203
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Основно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Основни училишта на крај на учебната година

Годишна

Основни училишта (редовни и специјални)

Училишта според видот на училиштето; според развиеноста, смените
 во кои работи, бројот и видот на паралелките, организационата 
поставеност на училиштата. Ученици по пол, одделение, по успех; 
ученици кои завршиле одделение по оценка; ученици според 
изјаснувањето за припадност кон етничката заедница, завршени 
ученици според изјаснувањето за припадност кон етничката 
заедница; исхрана на учениците во училиште; училишни библиотеки 
по број на книги и јазикот на издавање; ученици кои се отпишале од 
училиште според изјаснувањето за припадност кон етничката 
заедница, отсуство на учениците од часови, наставни простории.
Наставен персонал според видот на работниот однос,  степенот на 
стручна подготовка, фондот на часови и изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница.
Стручни соработници според изјаснувањето за припадност кон 
етничката заедница и според степенот на стручна подготовка.

Целосен (сите основни училишта - редовни и специјални)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
основните училишта  и го доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија,  општини 

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 23.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за основното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/02 и 51/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020101
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Основно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Основни училишта во кои наставата се изведува на јазиците на 
националностите, на крај на учебната година

Годишна

Основни училишта - редовни и специјални

Училишта според јазикот на кој се изведува настава, ученици по пол, 
одделение, завршени ученици, ученици според изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница.
Наставен персонал според видот на работниот однос, степенот на 
стручна подготовка, фондот на часови и изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница.
Стручни соработници според изјаснувањето за припадност кон 
етничката заедница и според степенот на стручна подготовка.

Целосен (сите основни училишта - редовни и специјални)

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
основните училишта и го доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС  23.10.

 

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за основното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/02 и 51/07) 
Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED 97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020102
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Основно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Основни училишта за возрасни лица на крај на учебната година

Годишна

Основни училишта за возрасни

Училишта, ученици по пол, успех на ученици кои завршиле училиште,
 ученици според изјаснувањето за припадност кон етничката 
заедница, завршени ученици според возраста, училишни библиотеки.
Наставен персонал според видот на работниот однос, степенот на 
стручна подготовка,  фондот на часови и изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница.
Стручни соработници според изјаснувањето за припадност кон 
етничката заедница и според степенот на стручна подготовка.

Целосен (основни училишта за возрасни)

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
училиштата за возрасни  и го доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 23.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за основното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/02 и 51/07)  
Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED 97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020103
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Основно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Основни уметнички училишта на крај на учебна година

Годишна

Основни уметнички училишта-музички и балетски

Училишта, ученици според отсекот на кој се запишани, полот, 
завршени ученици, ученици според изјаснувањето за припадност кон 
етничката заедница, библиотеки
Наставен персонал според видот на работниот однос,  степенот на 
стручна подготовка,  фондот на часови и изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница.
Стручни соработници според изјаснувањето за припадност кон 
етничката заедница и според степенот на стручна подготовка.

Целосен (основни уметнички училишта-музички и балетски)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
основните  уметнички училишта  и го доставуваат до Државниот 
завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 23.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за основното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/02 и 51/07)  
Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED 97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020104

                                  Страна 14



Основно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Основни училишта на почетокот на учебната година 

Годишна

Основни училишта - редовни и специјални

Училишта според видот на училиштата; според развиеноста на 
училиштата, паралелки по одделенија, ученици, пол и повторувачи 
по одделенија, ученици на кои им се обезбедени бесплатни 
учебници, превоз и интернатско сместување. Ученици според 
изучување на прв и втор задолжителен странски јазик и 
факултативен, ученици по одделенија, пол и години на старост
Наставен персонал според полот, видот на работниот однос, 
степенот на стручна подготовка,  фондот на часови, наставници со 
покусо од полното работно време и наставници според годините на 
старост.
Стручни соработници според степенот на стручна подготовка.
Училишта според видот на училиштата; според развиеноста на 
училиштата, паралелки по одделенија, ученици, одделенија, пол и 
повторувачи по одделенија, ученици на кои им се обезбедени 
бесплатни учебници, превоз и интернаѕтско сместување. Ученици 
според изучување

Целосен (сите основни училишта - редовни и специјални)

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
училиштата за возрасни и го доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини 

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 17.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за основното образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/2002 и 51/07) 
Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED 97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020107

                                  Страна 15



Основно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Основни училишта за возрасни на почетокот на учебната година 

Годишно

Основни училишта за возрасни

Училишта, паралелки, ученици по пол,  повторувачи  и по години на 
учење. Ученици според изучување на  странски јазик, годините на 
старост и пол.
Наставен персонал според полот, видот на работниот однос, 
степенот на стручна подготовка,  фондот на часови, наставници со 
покусо од полното работно време и наставници според годините на 
старост.
Стручни соработници според степенот на стручна подготовка. 
Училишта според видот на училиштата; според развиеноста на 
училиштата, паралелки по одделенија, ученици, одделенија, пол и 
повторувачи по одделенија, ученици на кои им се обезбедени 
бесплатни учебници, превоз и интернаѕтско сместување. Ученици 
според изучување

Целосен (основни училишта за возрасни)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
училиштата за возрасни и го доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку  регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини 

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 17.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за основното образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/2002 и 51/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020108

                                  Страна 16



Основно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Основни уметнички училишта на почетокот на учебната година 

Годишно

Основни уметнички училишта-музички и балетски

Училишта и ученици според отсекот на кој се запишани и полот.
Наставен персонал според видот на работниот однос,  степенот на 
стручна подготовка,  фондот на часови. .
Стручни соработници според степенот на стручна подготовка.

Целосен (основни уметнички училишта-музички и балетски)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
основните  уметнички училишта и го доставуваат до Државниот 
завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини 

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 17.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за основното образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/02 и 51/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020109

                                  Страна 17



Средно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Средни училишта на почеток на учебната година

Годишно

Средните училишта (редовни и специјални)

Училишта според видот на училиштето; запишани ученици во прва 
година, без повторувачи, по оценки, вкупно запишани ученици по 
години, пол и повторувачи, по струка.Ученици според изучувањето на
 странски јазик задолжителен и факултативен странски јазик, ученици
 по години, пол и години на старост.
Наставен персонал според видот на работниот однос,  степенот на 
стручна подготовка, фондот на часови . Наставници со покусо од 
полното работно време и наставници според годините на старост
Стручни соработници според степенот на стручна подготовка.

Целосен (сите средни училишта редовни и специјални)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
основните училишта и го доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 17.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за средно образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 
44/95,24/96,35/97,82/99,29/02,40/03,42/03,67/04,55/05,113/05,35/06,30/
07 и 49/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020201

                                  Страна 18



Средно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Средни училишта на крај на учебната година

Годишно

Средните училишта (редовни и специјални)

Училишта според видот на училиштето, паралелки по години, 
ученици по пол и години, по струка. Ученици кои завршиле година по 
оценки, редовни ученици кои завршиле училиште според 3 годишни и
 4 годишни програми, струка, пол, според изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница. Вонредни ученици кои завршиле
 училиште според 3 годишни и 4 годишни програми, по пол, струка, 
изјаснувањето за припадност кон етничката заедница. Ученици кои се
 стекнале со специјалистичко образование и стручно оспособување 
по струка, исхрана на учениците, отсуство на учениците од часови, 
ученици кои се отпишале од училиште, библиотеки според фондот на
 книги и според јазикот на издавањето, наставни простории.
Наставен персонал според видот на работниот однос,  степенот на 
стручна подготовка, фондот на часови и според изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница. 
Стручни соработници според степенот на стручна подготовка и 
според изјаснувањето за припадност кон етничката заедница. 

Целосен (сите средни училишта редовни и специјални)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
основните училишта и го доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 23.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за средно образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 
44/95,24/96,35/97,82/99,29/02,40/03,42/03,67/04,55/05,113/05,35/06,30/
07 и 49/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020202

                                  Страна 19



Средно образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Средни училишта според јазикот на кој се изведува наставата на крај
 на учебната година

Годишно
   

Средните училишта (редовни и специјални)

Училишта, паралелки, ученици, наставници, според јазикот на кој се 
изведува наставата. Паралелки по години, ученици по пол и години, 
по струка. Ученици кои завршиле година по оценки, редовни ученици 
кои завршиле училиште, пол и струка. Ученици по години и 
изјаснувањето за припадност кон етничката заедница. 
Наставен персонал соред јазикот на кој се изведува наставата и 
видот на работниот однос,  степенот на стручна подготовка, фондот 
на часови и според изјаснувањето за припадност кон етничката 
заедница. 
Стручни соработници според степенот на стручна подготовка и 
според изјаснувањето за припадност кон етничката заедница. 

Целосен (сите средни училишта редовни и специјални)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
основните училишта и го доставуваат до Државниот завод за 
статистика  преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини

Рок за доставување од  регионалните одделенија за статистика до 
ДЗС 23.10.

Следење на основното образование за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за средно образование ("Службен весник на Република 
Македонија" 
бр.44/95,24/96,35/97,82/99,29/02,40/03,42/03,67/04,55/05,113/05,35/06,
30/07 и 49/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020203

                                  Страна 20



Високо образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за структурата на високообразовните 
установи 

Годишно

Високи стручни школи и факултети

Назив и вид на школата, отсек-група, степен на образование, траење 
на студии во семестри 

Целосен (високи стручни школи и факултети)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
високите стручни школи и факултетите и го доставуваат до 
Државниот завод за статистика

Република Македонија, општини 

Рок  за доставување од извештајните единици до ДЗС е 20.11.

Следење на високото образование за потребите на Министерството 
за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020301

                                  Страна 21



Високо образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за запишување на студенти на 
додипломски студии на факултети и високите стручни школи 

Годишно

Високи стручни школи и факултети

Назив и место на школата, отсек-група, студенти по пол, година на 
раѓање, место на раѓање, место на постојано живеење, според 
изјаснувањето за припадност кон етничката заедница, државјанство, 
претходна школска подготовка и каде ја завршил, година на студии, 
начин на студирање, плаќање за школувањето, занимање на 
родителите, степен на стручна подготовка на родителите, домашни, 
странски студенти, прв пат и повеќе пати запишани по години, 

Целосен (високи стручни школи и факултети)

Административни извори - Статистичкиот образец го пополнуваат 
високите стручни школи и факултетите и го доставуваат до 
Државниот завод за статистика

Република Македонија, општини 

Рок  за доставување од извештајните единици до ДЗС е 20.11.

Следење на високото образование за потребите на Министерството 
за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020302

                                  Страна 22



Високо образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистички извештај за упис на студентите на додипломски студии 
во зимски семестар на факултетите и високите стручни школи

Годишно

Високи стручни школи и факултети

Назив и вид на школата,запишани студенти според отсек-група, 
начин на студирање, година на студирање и пол 

Целосен (високи стручни школи и факултети)

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
високите стручни школи и факултетите и го доставуваат до 
Државниот завод за статистика

Република Македонија, општини

Рок  за доставување од извештајните единици до ДЗС 20.11.

Следење на високото образование за потребите на Министерството 
за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020303
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Високо образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за дипломирани студенти 

Годишно

Високи стручни школи и факултети

Назив и вид на школата, место на школата, отсек-група, 
дипломирани студенти по пол, година на раѓање, место на раѓање, 
место на постојано живеење, државјанство, според изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница, претходна школска подготовка, 
начин на студирање, година на упис на факултет-висока стручна 
школа, занимање на родителот

Целосен (високи стручни школи и факултети)

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
високите стручни школи и факултетите и го доставуваат до 
Државниот завод за статистика во тековната година (по тримесечја)

Република Македонија, општини 

Рок  за доставување на обрасците од извештајните единици до ДЗС  
до 5-ти во месецот за секој квартал

Следење на дипломирани студенти на додипломски студии за 
потребите на Министерството за образование и наука и други 
домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 
Систем на образование во Република Македонија во однос на ISCED 
97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020304
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Наука
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за магистри на науки и специјалисти

Годишно

Факултети и јавни научни установи.

Назив и вид на школата, место на школата, магистри и специјалисти 
по пол, година на раѓање, место на раѓање, место на постојано 
живеење, државјанство, според изјаснувањето за припадност кон 
етничката заедница, занимање, дејност на субјектот од каде дошол 
на последипломски студии, претходно завршен факултет, научна 
област на магестерскиот, односно специјалистичкиот труд, трошоци 
на последипломските студии. 

Целосен (факултети и јавни научни установи)

Статистичкиот образец го пополнуваат факултетите и јавните научни 
установи, а го доставуваат до Државниот завод за статистика во 
тековната година (по тримесечја)

Република Македонија, општини 

Рок  за доставување на обрасците од извештајните единици до ДЗС 
до 5-ти во месецот за секој квартал

Следење на последипломски студии за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 

International Standard Classification of Esucation ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020401
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Наука
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за доктори на науки

Годишно

Факултети и јавни научни установи.

Назив и вид на школата, место на школата, доктори на науки по пол, 
година на раѓање, место на раѓање, место на постојано живеење, 
државјанство, според изјаснувањето за припадност кон етничката 
заедница, занимање, дејност на субјектот каде што е вработен, 
научна област на која докторирал, претходно завршен факултет, 
година на завршувањето. 

Целосен (факултети и јавни научни установи)

Статистичкиот образец го пополнуваат факултетите и јавните научни 
установи, а го доставуваат до Државниот завод за статистика во 
тековната година (по тримесечја)

Република Македонија, општини 

Рок  за доставување на обрасците од извештајните единици до ДЗС  
до 5-ти во месецот за секој квартал

Следење на последипломски студии за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 

International Standard Classification of Esucation ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020402
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Наука
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за наставниот персонал на факултетите и 
високите стручни школи

Годишно

Високи стручни школи и факултети

Наставници и соработници според звањето, научните квалификации, 
траењето на работното време, пол, според изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница, државјанство, години

Целосен (високи стручни школи и факултети)

Статистичкиот образец го пополнуваат високите стручни школи и 
факултетите и го доставуваат до Државниот завод за статистика 

Република Македонија, општини 

Рок за извештајните единици 30.11.

Следење на високото образование за потребите на Министерството 
за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 

International Standard Classification of Esucation ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020403
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Наука
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за научната и истражувачко-развојната 
дејност

Годишно

Јавни научни установи, деловни субјекти, високообразовни установи

Вид на истражувачката офганизација, научна област, сектор на 
извршување, вработени (со полно работно време и покусо од полно 
работно време-Еквивалент на истражувачи со полно работно време-
ФТЕ), надворешни соработници, вработени според пол, степен на 
школска подготовка, години на старост, завршена школа, движење на
 научните работници, работници според изјаснувањето за припадност
 кон етничката заедница, државјанство, истражувачки трудови и 
проекти (завршени и во тек) според нарачател и научна гранка, 
структура на приходите и трошоците, финансиски ефекти на 
трудовите и проекти според научна гранка и цел на истражувањето 

Јавни научни установи, деловни субјекти, високообразовни установи

Статистичкиот образец го пополнуваат јавни научни установи, 
деловни субјекти, високообразовни установи

Република Македонија

Рок  за доставување на обрасците од извештајните единици до ДЗС 
20.04.

Следење на научна и истражувачко-развојна дејност во сите сектори 
каде што се јавува како главна или помошна дејност за потребите на 
Министерството за образование и наука и други домашни и 
надворешни корисници

Закон за научна и истражувачко-развојна дејност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 13/96 и 29/02) 
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за високото образование ("Службен. Весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 

Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental 
Development-Frascati Manual, OECD 
International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO
International Standard Industrial Classificartion (ISIC)

1. Број на истражување 020404

                                  Страна 28



Наука
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Иновациска дејност

Четиригодишно, 2009

Деловни субјекти кои според Националната класификација на 
дејностите се распоредени во рударство и вадење на камен (10-
14),   преработувачка дејност (15-37), снабдување со електрична 
енергија, плин и вода (40-41), трговија на големо (51), сообраќај, 
складирање и врски (60-64), финансиско посредување (65-67), 
компјутери и слични активности (72), истражување и развој (73), 
архитектонски и инженерски активности (74.2), техничко испитување 
и анализи (74.3) 

Истражувањето за иновациска дејност содржи информации за 
претпријатието, основни економски информации за претпријатието, 
информации за иновациски производи, иновациски процеси, 
незавршени иновациски активности, трошоци за иновациска дејност, 
истражување и развој, ефекти од иновациски активности, фондови за
 иновации, соработка на полето на иновации, извори на информации 
за иновациска дејност, фактори кои ги сопираат иновациите и др.

Примерок ( Деловни субјекти кои според Националната 
класификација на дејностите се распоредени во рударство и вадење 
на камен (10-14),   преработувачка дејност (15-37), снабдување со 
електрична енергија, плин и вода (40-41), трговија на големо (51), 
сообраќај, складирање и врски (60-64), финансиско посредување (65-
67), компјутери и слични активности (72), истражување и развој (73), 
архитектонски и инженерски активности (74.2), техничко испитување 
и анализи (74.3) 

Статистичкиот образец го пополнуваат деловните субјекти и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика

Република Македонија

Рок  за доставување на обрасците од извештајните единици до ДЗС 
30.09.

Следење на иновациската дејност во стопанството и услужните 
дејности за потребите на Министерството за образование и наука и 
други домашни и надворешни корисници

Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

OECD Proposed guidelines for collecting and interpreting technological 
innovation data - OSLO Manuel 

1. Број на истражување 020405
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Наука
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за лица запишани на последипломски 
студии (студии за магистри и специјалисти)

Годишно

Факултети и јавни научни установи.

Назив и вид на школата, место на школата, пријавени магистри и 
специјалисти по пол, година на раѓање, место на раѓање, место на 
постојано живеење, државјанство, според изјаснувањето за 
припадност кон етничката заедница, занимање, дејност на субјектот 
од каде е вработен, претходно завршен факултет, научна област на 
магестерскиот односно специјалистичкиот труд, економски статус, 
трошоци на последипломските студии. 

Целосен (факултети и јавни научни установи)

Статистичкиот образец го пополнуваат факултетите и јавните научни 
установи и го доставуваат до Државниот завод за статистика во 
тековната година (по тримесечја)

Република Македонија, општини 

Рок  за доставување на обрасци од извештајните единици до ДЗС 
тековно до 15/04

Следење на последипломски студии за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020406

                                  Страна 30



Наука
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за лица што пријавиле докторска 
дисертација

Годишно

Факултети и јавни научни установи.

Назив и вид на школата, место на школата, пријавени лица по пол, 
година на раѓање, место на раѓање, место на постојано живеење, 
државјанство, според изјаснувањето за припадност кон етничката 
заедница, занимање, дејност на субјектот каде е вработен, научна 
област на пријавената докторска дисертација, научна област на 
специјалистички-магистерскиот труд, претходно завршен факултет, 
година на завршувањето, занимање на лицети, економски статус. 

Целосен (факултети и јавни научни установи)

Статистички образец го пополнуваат факултети и јавни научни 
установи, а ги доставуваат до Државниот завод за статистика 

Република Македонија, општини 

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 
тековно до 15/03

Следење на последипломски студии за потребите на Министерството
 за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/00,49/03,113/05 и 51/07) 

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 020407

                                  Страна 31



Останато образование
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пилот Анкета за Континуирана стручна обука

Петгодишно

Претпријатија

Број на претпријатија според големина и НКД, број на вработени, пол,
 возрасни групи, број на работни часови во годината, курсеви за 
вработените за време на работа, платени часови, трошоци за 
обуката во претпријатијата

Примерок (претпријатија)

Анкета

Република Македонија, општини 

Фебруари наредната година

Сознанија за број на вработени кои учествувале на курсеви стручно 
образование и обука

Закон за стручно образование и обука ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 71/06)

Commision regulation (EC) No 198/2006

1. Број на истражување 020501

                                  Страна 32



Детска заштита - детски градинки
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за јавните установи за згрижување  и 
воспитание  на деца - детски градинки

Годишно

Јавни установи за згрижување и воспитание на деца-детски градинки

Вид на установата, траење на работното време на установата, деца 
што не се примени поради пополнет капацитет, деца под 
старателство, вкупен капацитет на деца, објекти на јавната установа 
за згрижување и воспитание на деца-детски градинки, деца по 
возраст и пол,  деца според јазикот на кој се врши воспитно 
згрижувачка работа и деца според изјаснувањето за припадноста кон 
етничката заедница, должина на дневниот престој и исхраната, деца 
корисници на партиципација, деца според вработеноста на родителот
-старателот и занимањето. 
Вработени според занимањето, степенот на стручно образование, 
годините на старост

Целосен - Јавни установи за згрижување и воспитание на деца-
детски градинки

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
установи за згрижување и воспитание деца-детски градинки, а ги 
собираат и доставуваат до Државниот завод за статистика преку 
Регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини, населено место 

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 
20.10.

Следење на јавните установи за згрижување и воспитание на деца-
детски градинки за потребите на Министерството за труд и социјална
 политика и други корисници домашни и надворешни УНЕСКО и 
УНИЦЕФ

Закон за заштита на децата ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 98/00,17/03,65/04 и 113/05)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 030104

                                  Страна 33



Детска заштита - детски градинки
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистички извештај за јавните установите  за згрижување и 
воспитание на деца - детски градинки (за објекти-клонови)

Годишно

Јавни установи за згрижување и воспитание на деца-детски градинки

Објекти во состав на јаната установа за згрижување и воспитание на 
деца-детски градинки,  деца според јазикот на кој се врши воспитно 
згрижувачка работа и деца според изјаснувањето за припадноста кон 
етничката заедница, деца по возраст и пол. 
Вработени според занимањето, степенот на стручно образование, 
годините на старост и според изјаснувањето за припадност кон 
етничката заедница.

Јавни установи за згрижување и воспитание на деца-детски градинки

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
установи за згрижување и воспитание деца-детски градинки, а ги 
собираат и доставуваат до Државниот завод за статистика преку 
Регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини, населено место 

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 
20.10. 

Следење на јавните установи за згрижување и воспитание на деца-
детски градинки за потребите на Министерството за труд и социјална
 политика и други корисници домашни и надворешни УНЕСКО и 
УНИЦЕФ

Закон за заштита на децата ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 98/00,17/03,65/04 и 113/05)

International Standard Classification of Education ISCED 97 - UNESCO

1. Број на истражување 030105
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Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за корисниците и формите за социјална 
заштита 

Годишно

Административен-Меѓуопштински центри за социјална работа 

Состојба и движење на корисниците на социјална заштита, форми, 
мерки и услуги на социјална заштита, малолетни котисници на 
социјална заштита според полот и возраста по категории, 
полнолетни котисници на социјална заштита според полот и возраста
 по категории, распределување на деца, вкупен број на деца 
пријавени за распоределување, број на жалби на првостепено 
решение, бегалци, хуманитарно згрижени лица, интернационални 
усвојувања

Целосен-Меѓуопштински центри за социјална работа 

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
центри за социјална работа, а ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика преку Регионалните одделенија за 
статистика

Република Македонија, општини, населено место

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 
31/01 

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030201
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Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за социјална парична помош  
(дополнителен извештај)                                                                          
                                       

Годишно

Административен-Меѓуопштински центри за социјална работа 

Состојба и движење на корисниците, корисници според полот и 
возраста, корисници според работниот статус, корисници според 
степенот на образованието, корисници според изјаснувањето за 
припадност кон етничката припадност, вкупно исплатени средства за 
социјлна парична помош, број на одбиени барања

Целосен-Меѓуопштински центри за социјална работа 

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
центри за социјална работа, а ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика Регионалните одделенија за 
статистика

Република Македонија, општини, населено место

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 28/02

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030202
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Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за центрите за социјална работа  

Годишно

Административен-Центри за социјална работа 

Развиеност на центрите по служби кои ги има и функции кои ги врши, 
установи над кои центарот врши стручен надзор, вработени според 
работното време, степенот на образование и изјаснувањето за 
припадноста кон етничката заедница

Целосен-Центри за социјална работа 

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
центри за социјална работа, а ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика преку Регионалните одделенија за 
статистика

Република Македонија, општини, населено место

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 
31/01 

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030203

                                  Страна 37



Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за установите за сместување на деца без 
родители и родителска грижа 

Годишно

Дминистративен-Домови за сместување на деца без родители и 
родителска грижа

Вид на домот, број на деца кои не се примени поради пополнет 
капацитет, број на корисници кои се под старателство, број на деца 
кои се сместени во домот врз основа на одлука на судот, корисници 
според полот и возраста, корисници според родителите (полно-
непотполно семејство) и плаќање на престојот во домот, корисници 
според школувањето, место на постојано живеење, изјаснувањето за 
припадноста кон етничката заедница на родителот, старателот или 
лично, вработени според занимање, степен на образованието и 
изјаснувањето за припадноста кон етничката заедница, вкупен 
капацитет (број на легла) и искористеност на капацитетот (број на 
легла)

Домови за сместување на деца без родители и родителска грижа

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
установи за сместување на деца и млади без родители и родителска 
грижа за своите домови а ги собираат и доставуваат до Државниот 
завод за статистика преку Регионалните одделенија за статистика

Општини

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 31/01

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030204
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Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување на установите за згрижување на лица со 
посебни потреби 

Годишно

Административен-Установи за згрижување на лица со посебни 
потреби

Вид на домот, број на деца кои не се примени поради пополнет 
капацитет, број на корисници кои се под старателство, број на деца 
кои се сместени во домот врз основа на одлука на судот, корисници 
според полот и возраста, корисници според родителите (полно-
непотполно семејство) и плаќање на престојот во домот, корисници 
според школувањето, место на постојано живеење, изјаснувањето за 
припадноста кон етничката заедница на родителот, старателот или 
лично, вработени според занимање, степен на образованието и 
изјаснувањето за припадноста кон етничката заедница, вкупен 
капацитет (број на легла) и искористеност на капацитетот (број на 
легла)

Целосен - установи за згрижување на лица со посебни потреби

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
установи за згрижување на лица со пречки во интелектуалниот или 
телесниот развој а ги собираат и доставуваат до Државниот завод за 
статистика Регионалните одделенија за статистика

Општини

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 31/01

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030205
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Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за  установите за згрижување деца и 
млади со воспитно социјални проблеми

Годишно

Административен-Установи за згрижување на деца и млади со 
воспитно-социјални проблеми 

Вид на установата, број на корисници кои поминале преку 
дисциплински центар, број на лица не се примени поради пополнет 
капацитет, број на корисници кои се под старателство, број на 
корисници стручно оспособени и упатени од установата, број на  
корисници според полот и возраста, корисници според училиштето 
што го посетуваат, корисници според родителите, корисници според 
занимање на родителот-издржувателот, образованието на 
родителот, корисници според одлука за прием во установата, 
корисници упатени од установата во установа за сместување, 
корисници поред должина на престојот во заводот и редот на 
приемот, според место на постојано живеење, корисници според 
изјаснувањето за припадноста кон етничката заедница на родителот, 
издржувателот или лично, вработени според занимање, степен на 
образованието и изјаснувањето за припадноста кон етничката 
заедница, вкупен капацитет (број на легла) и искористеност на 
капацитетот (број на легла)

Целпсен-Установи за згрижување на деца и млади со воспитно-
социјални проблеми 

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
установите за згрижување на деца имлади со воспитно-социјални 
проблеми а ги собираат и доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделенија за статистика

Општини

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 31/01

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030206
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Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за организациите за професионална 
рехабилитација 

Годишно

Административен-Трговски друштва и организации за 
професионална рехабилитација

Вид на организацијата, број на одбиени барања, број на инвалиди со 
целосно сместување, вработени инвалиди и рехбилитанти според 
правниот основ и инвалидитетот, вработени инвалиди и 
рехбилитанти според дејноста и причината за користење на  
установата, рехабилитанти според плаќањето на рехабилитација и 
сместување, оспособени 
рехабилитанти во извештајниот период, 
инвалиди-рехабилитенти според место на постојано живеење, 
инвалиди-рехабилитенти според изјаснувањето за припадноста кон 
етничката заедница, вработени (без рехабилитанти) според 
занимање, степен на образованието и изјаснувањето за припадноста 
кон етничката заедница, број на погони

Целосен-Трговски друштва и организации за професионална 
рехабилитеција

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
организации за професионална рехабилитација а ги собираат и 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку Регионалните 
одделенија за статистика

Општини

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 31/01

За потребите на корисниците

Закон за вработување на инвалидни лица ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.44/00,16/04,62/05,113/05 и 29/07)

1. Број на истражување 030207

                                  Страна 41



Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за установите - домовите за возрасни лица
 

Годишно

Административен -Установите-домовите за возрасни лица

Вид на домот, број на корисници кои не се примени поради пополнет 
капацитет, корисници според полот и возраста, корисници според 
причината за прием во домот, корисници според плаќањето за 
престој во установата, корисници според место на постојано 
живеење, изјаснувањето за припадноста кон етничката заедница, 
вработени според занимање, степен на образованието и 
изјаснувањето за припадноста кон етничката заедница, вкупен 
капацитет (број на легла) и искористеност на капацитетот (број на 
легла)

Целосен-установите-домовите за возрасни лица

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
установите-домовите за возрасни лица а ги собираат и доставуваат 
до Државниот завод за статистика преку Регионалните одделенија за
 статистика

Општини, населено место

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 31/01

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030208
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Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за домови- интернати за ученици-студенти
 кои се школуваат надвор од местото на престојот на родителот-
издржувателот 

Годишно

Административен-Домови-интернати за ученици-студенти кои се 
школуваат надвор од местото на родителот-издржувателот 

Вид на домот, број на ученици-студенти кои не се примени поради 
пополнет капацитет, број на ученици сместени по одлука на судот,  
ученици-студенти според училиштето што го посетуваат, не го 
посетуваат и според изјаснувањето за припадноста кон етничка 
заедница, ученици-студенти според 
училиштето што го посетуваат, не го посетуваат и 
според изјаснувањето за припадност кон етничката заедница (други 
националности), ученици-студенти 
според државјанство, ученици-студенти според место 
на постојано живеење,  ученици-студенти според плаќањето за 
престој во домот-интернатот според занимање на родителот-
издржувателот,  ученици-студенти според обеазованието на 
родителот-издржувателот, вработени според занимање, степенот на 
образованието, според изјаснувањето за припадноста кон етничката 
заедница, вкупен капацитет (број на легла) и искористеност на 
капацитетот (број на легла) и полн износ на пропишаната месечна 
уплата

Целосен-Домови-интернати за ученици-студенти кои се школуваат 
надвор од местото на родителот-издржувателот 

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
домови-интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор од 
местото на родителот-издржувателот а ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика Регионалните одделенија за 
статистика

Општини, населено место

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 20/04

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030209
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Социјална заштита
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за корисниците на правата за заштита на 
децата (детски додаток, посебен додаток и помош за опремување на 
новороденче)

Годишно

Административен-Меѓуопштински центри за социјална работа  

Корисници на додатоци, деца-корисници на додатоци    според 
изјаснувањето за припадноста кон етничката заедница, расходи

Целосен-Меѓуопштински центри за социјална работа  

Административни извори-Статистичкиот образец го пополнуваат 
меѓуопштински центри за социјална работа а ги собираат и 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку Регионалните 
одделенија за статистика

Општини

Рок  за доставување на обрасци од извештајни единици до ДЗС 28/02

За потребите на корисниците

Закон за социјална заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.50/97,16/00,17/03,65/04,62/05 и 40/07)

1. Број на истражување 030210
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Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за книги и брошури 

Годишна

административен-Деловни субјекти кои издаваат книги и брошури во 
Република Македонија (според евиденцијата на НУБ)

Книги и брошури според областа,видот,намената на делото,јазик на 
изданието и оригиналот,тираж,број на страници и вид на издавачот

Целосен - издадени книги и брошури во Република Македонија

Извештајните единици ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика пополнетите статистички обрасци-Печат-1

Република Македонија ,општини

 Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
1.04

 Следење на културниот аспект на издавачката дејност за потребите 
на корисниците во земјата и за потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за култура ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.31/98,49/03,82/05 и 24/07)

Универзална децимална класификација

1. Број на истражување 040101
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Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за кина

Годишна

Административен-Кина во Република Македонија

Број и вид на кината, прикажани филмови по вид и потекло, број на 
претстави и посетители и вработени

Целосен - активни кина во Република Македонија

Извештајните единици преку регионалните одделенија ги 
доставуваат до Државниот завод за статистика пополнетите 
статистички обрасци-
КИНО

Република Македонија,општини

Пополнетите статистички обрасци треба да се достават до ДЗС 
најдоцна до 25.04

 Следење на кината за потребите на корисниците во земјата и за 
потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за култура ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.31/98,49/03,82/05 и 24/07)

Нема

1. Број на истражување 040102
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Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за театрите 

Годишна

Административен-Театри во Република Македонија

Вид на театарот, број на изведени дела, јазик на кој се изведуваат 
претставите, претстави, посетители, гостувања, учество на 
фестивали, вработени (членови), податоци за изведеното дело

Целосен - професионални и аматерски театри во Република 
Македонија

Извештајните единици преку регионалните одделенија ги 
доставуваат до Државниот завод за статистика пополнетите 
статистички обрасци-
КУ.1 и КУ.1а

Република Македонија,општини

Пополнетите статистички обрасци треба да се достават до ДЗС 
најдоцна до 20.10

 Следење на театрите за потребите на корисниците во земјата и за 
потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за култура ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.31/98,49/03,82/05 и 24/07)

Нема

1. Број на истражување 040106
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Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за филхармониите, симфониските и 
професионалните оркестри 

Годишна

Административен-Филхармонијата,  симфониските и 
професионалните оркестри во Република Македонија

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

Целосен - Филхармонијата, симфониските и професионалните 
оркестри во Република Македонија

Извештајните единици преку регионалните одделенија за статистика 
до Државниот завод за статистика доставуваат пополнети 
статистички обрасци - ФО.1

Република Македонија,општини

Пополнетите статистички обрасци треба да се достават до ДЗС 
најдоцна до 10.10

Следење на оркестрите за потребите на корисниците во земјата 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за култура ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.31/98,49/03,82/05 и 24/07)

Нема

1. Број на истражување 040107

                                  Страна 48



Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за  професионални ансамбли за народни 
игри

Годишна

Административен-Професионални ансамбли за народни игри

Концерти, посетители, гостувања, вработени

Целосен -  Професионални ансамбли за народни игри

Извештајните единици преку регионалните одделенија ги 
доставуваат до Државниот завод за статистика пополнетите 
статистички обрасци-

Република Македонија,општини

Пополнетите статистички обрасци треба да се достават до ДЗС 
најдоцна до 10.10

Следење на професионалните ансамбли за потребите на 
корисниците во земјата

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за култура ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.31/98,49/03,82/05 и 24/07)

Нема

1. Број на истражување 040108

                                  Страна 49



Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за организирани ликовни изложби 

Годишна

Административен-Деловни субјекти во Република Македонија кои 
организираат ликовни изложби

Организирани ликовни изложби според видот, ликовни уметници кои 
учествувале на изложбите, потеклото на уметниците, посетители на 
ликовните изложби , откупени ликовни дела

Целосен - Деловни субјекти во Република Македонија кои 
организираат ликовни изложби�

Извештајните единици преку регионалните одделенија за статистика 
ги доставуваат до Државниот завод за статистика пополнетите 
статистички обрасци- ЛД.1

Република Македонија,општини

Пополнетите статистички обрасци треба да се достават до ДЗС 
најдоцна до 15.03

Следење на организираните ликовни изложби од страна на 
организациите од областа на културата за потребите на корисниците 
во земјата

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

Нема

1. Број на истражување 040109

                                  Страна 50



Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за организирани ликовни колонии

Годишна

Административен извор-Деловни субјекти во Република Македонија 
кои организираат ликовни колонии

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

Целосен - Деловни субјекти во Република Македонија кои 
организираат ликовни колонии�

Извештајните единици преку регионалните одделенија за статистика 
ги доставуваат до Државниот завод за статистика пополнетите 
статистички обрасци- ЛД:2

Република Македонија,општини

Пополнетите статистички обрасци треба да се достават до ДЗС 
најдоцна до 15.03

Следење на организираните ликовни изложби од страна на 
организациите од областа на културата за потребите на корисниците 
во земјата

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

Нема

1. Број на истражување 040110
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Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување - Музеи, музејски збирки

Тригодишна, 2009

Административен-Музеи, музејски збирки и  галерии

Музеи, музејски збирки и  галерии по вид, инвентарирани и изложени 
предмети по вид, простории, изложби, посетители, вработени

Целосен - музеи, музејски збирки и  галерии

Извештајните единици ги  доставуваат до Државниот завод за 
статистика пополнети статистички обрасци - КУ.М, КУ.З)�

 Република Македонија,Општини

Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
10.5

Следење на музеите, музејските збирки и  галериите за потребите на 
корисниците во земјата и потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и  21/07)
Закон за музеи ("Службен весник на Република Македонија" бр.66/04)

Нема

1. Број на истражување 040111
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Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за библиотеки

Тригодишна,2008,  2011

Административен-Библиотеки во Република Македонија (освен 
библиотеките на основните и средните училишта)

Вид на библиотеките, книжен и некнижен фонд на библиотеката, 
принова на книжниот и некнижниот фонд, корисници во библиотеките
 - читатели, размена, вработени

Целосен - национални, високошколски, специјални, општонаучни и 
јавни библиотеки

Извештајните единици преку регионалните одделенија доставуваат 
до Државниот завод за статистика пополнети статистички обрасци - 
БИБ

 Република Македонија,Општини

Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
10.5

 Следење на културниот аспект на библиотечната дејност за 
потребите на корисниците во земјата и за потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и  19/07)
Закон за библиотеки ("Службен весник на Република Македонија"  
бр.66/04)
Закон за култура ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.31/98,49/03,82/05 и 24/07)

Нема

1. Број на истражување 040112
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Култура
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за здруженија за техничка култура , 
друштва и клубови и сојузи за техничка култура

Тригодишна,2009

Административен-Клубовите (друштвата) за техничка култура   

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

Клубовите (друштвата) за техничка култура  

Статистичкиот образец го пополнуваат клубовите (друштвата) за 
техничка култура и ги доставуваат до Државниот завод за статистика 

Република Македонија

Рок  за доставување од извештајни единици до ДЗС 15.06

Следење на техничка култура за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 040116
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Јавно информирање
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за весници

Годишна

Административен-Деловни субјекти кои издаваат весници во 
Република Македонија (според евиденцијата на НУБ)

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

Целосен - издадени весници  во Република Македонија

Извештајните единици ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика пополнетите статистички обрасци-Печат-2

Република Македонија,општини

 Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
1.04

 Следење на културниот аспект на издавачката дејност за потребите 
на корисниците во земјата и за потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за култура ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.31/98,49/03,82/05 и 24/07)

Универзална децимална класификација

1. Број на истражување 040201
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Јавно информирање
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за списанија 

Годишна

Административен-Деловни субјекти кои издаваат списанија во 
Република Македонија (според евиденцијата на НУБ)

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

Целосен - издадени списанија  во Република Македонија

Извештајните единици ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика пополнетите статистички обрасци-Печат-3

Република Македонија,општини

 Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
1.04

 Следење на културниот аспект на издавачката дејност за потребите 
на корисниците во земјата и за потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за култура ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.31/98,49/03,82/05 и 24/07)

Универзална децимална класификација

1. Број на истражување 040202
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Јавно информирање
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и 
трговски радиодифузни друштва во РМ  кои емитуваат 
радиопрограма 

Годишна

Административен извор
Јавно радиодифузно претпријатие  Македонска - радио телевизија 
,Јавно радиодифузно претпријатије Македонска -
радиодифузија,Агенција за електронски телекомуникацији,јавни 
радиодифузни претпријатија и 
трговски радиодифузни друштва во Република Македонија

Број на деловни субјекти кои емитуваат радиопрограма,емитувана 
радиопрограма во часови,потекло на произвотството на емитуваната 
радио програма,радио програма според јазикот на 
емитување,вработени, приходи и трошоци на радио дифузното 
претпријатие

Целосен- Јавно радиодифузно претпријатие  Македонска - радио 
телевизија ,јавни радиодифузни претпријатија и трговски 
радиодифузни друштва кои добиле дозвола за вршење на 
радиодифузна дејност од Советот за радиодифузија

Извештајните единици ги доставуваат пополнетите статистички 
обрасци-
РА до Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија,опшини

 Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
15.04

 Следење на  радиодифузната дејност за потребите на корисниците 
во земјата и за потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.100/05 и 19/07)

Нема

1. Број на истражување 040205
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Јавно информирање
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и 
трговски радиодифузни друштва во РМ кои емитуваат телевизиска 
програма 

Годишна

Административен извор
Јавно радиодифузно претпријатие  Македонска - радио телевизија 
,Јавно радиодифузно претпријатије Македонска -
радиодифузија,Агенција за електронски телекомуникацији,јавни 
радиодифузни претпријатија и 
трговски радиодифузни друштва во Република Македонија

Број на деловни субјекти кои емитуваат ТВ програма,емитувана ТВ 
програма во часови,потекло на произвотството на емитуваната ТВ 
програма,ТВ програма според јазикот на емитување,вработени, 
приходи и трошоци на радио дифузното претпријатие

Целосен- Јавно радиодифузно претпријатие  Македонска - радио 
телевизија ,јавни радиодифузни претпријатија и трговски 
радиодифузни друштва кои добиле дозвола за вршење на 
радиодифузна дејност од Советот за радиодифузија

Извештајните единици ги доставуваат пополнетите статистички 
обрасци-
РА до Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија,општина

 Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
15.04.

Следење на  радиодифузната дејност за потребите на корисниците 
во земјата и за потребите на УНЕСКО

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.100/05 и 19/07)

Нема

1. Број на истражување 040206
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Статистика на избори
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување - Парламентарни избори на Република 
Македонија (предложени и избрани кандидати)

Четиригодишна

Во зависност од важечките законските прописи во годината на 
спроведување на изборите

Предложени и избрани кандидати за пратеници по 
пол,возраст,предлагач,школска подотовка,занимање,припадност кон 
етничка заедница,економски статус на кандидатите и др.

Целосен- предложени и избрани кандидати за пратеници во 
собранието на Република Македонија

Извештајните единици ги доставуваат до ДЗС пополнетите 
статистички прашалници за кандидатите и избраните пратеници 

Република Македонија

Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна 10 
дена по конечното завршување на изборите

Следење на парламентарните избори од аспект на добивање 
статистички податоци за предложените и избраните кандидати

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07) и Изборен законик ("Службен весник на
 Република Македонија" бр.40/06)

1. Број на истражување 050101
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Статистика на избори
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување - Локални избори во Република Македонија

Четиригодишна

Во зависност од важечките законските прописи во годината на 
спроведување на изборите

Предложени и избрани членови на советите на општините и Советот 
на градот Скопје,предложени и избрани градоначалници по 
пол,возраст,по предлагач,школска подотовка,занимање,припадност 
кон етничка заедница,економски статус на кандидатите и др.

Целосен- предложени и избрани кандидати за пратеници во 
собранието на Република Македонија

Извештајните единици ги доставуваат до ДЗС пополнетите 
статистички прашалници за предложени и избрани членови на 
советите на општините и Советот на градот Скопје,предложени и 
избрани градоначалници

Република Македонија

Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна 10 
дена по конечното завршување на изборите

Следење на парламентарните избори од аспект на добивање 
статистички податоци за предложените и избраните кандидати 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07) и Изборен законик ("Службен весник на
 Република Македонија" бр.40/06)

1. Број на истражување 050102
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Криминалитет
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за  пријавено полнолетно лице против кое 
постапката по кривичната пријава и претходната постапка е 
завршена 

Годишна

Административен-Основни јавни обвинителства во Република 
Македонија

Пријавени полнолетни лица - податоци за сторителот - пол, возраст, 
место на раѓање и место на живеење. припадност кон етничка 
заедница, податоци за кривичното дело, вид на одлуката и траење на
 постапката

Целосен - Пријавени полнолетни лица

Основните јавни обвинителства ги доставуваат пополнетите обрасци 
 СК-1 до Државниот завод за статистика

Република Македонија, општини

Доставување на податоците од извештајните единици -најдоцна до 5-
ти во месецот за претходниот месец 

Следење на пријавените полнолетни сторители  на кривични дела 
заради согледување на обемот на распространетост на 
криминалитетот на подрачјето на  Република Македонија 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Кривичен законик ("Сужбен  весник на Република Македонија" 
бр.37/96,80/99,04/02,43/03,19/04,81/05 и 73/06)
 Закон за кривична постапка ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 15/97 и бр.74/04)

Нема

1. Број на истражување 060101
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Криминалитет
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

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

Годишна

Административен-Основни судови во Република Македонија

Обвинети и осудени полнолетни лица - податоци за сторителот - 
пол,возраст, место на раѓање и место на живеење, 
занимање,припадност кон етничка заедница,  школска подготовка, 
соизвршителство и притвор, податоци за кривичното дело, обид, 
стек, вид на одлуката, изречени санкции и траење на постапката

Целосен - обвинети и осудени полнолетни лица

  Основните судови  ги доставуваат пополнетите обрасци   СК-2 до 
Државниот завод за статистика

Република Македонија, општини

Доставување на податоците од извештајните единици -најдоцна до 5-
ти во месецот за претходниот месец 

Следење на  обвинетите и осудените сторители  на кривични дела 
заради согледување на обемот на распространетост на 
криминалитетот на подрачјето на  Република Македонија

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Кривичен законик ("Сужбен  весник на Република Македонија" 
бр.37/96,80/99,04/02,43/03,19/04,81/05 и 73/06)
 Закон за кривична постапка ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 15/97 и бр.74/04)

Нема

1. Број на истражување 060102
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Криминалитет
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за малолетно лице против кое  постапката 
по кривичната пријава и подготвителната постапка е завршена

Годишна

Административен-Основни јавни обвинителства во Република 
Македонија

Пријавени малолетни лица - податоци за сторителот - пол, возраст, 
место на раѓање и место на живеење. припадност кон етничка 
заедница, податоци за кривичното дело, вид на одлуката,семејната 
состојба и траење на постапката

Целосен - Пријавени малолетни лица

Основните јавни обвинителства ги доставуваат пополнетите обрасци 
 СК-3 до Државниот завод за статистика

Република Македонија,општини

Доставување на податоците од извештајните единици -најдоцна до 5-
ти во месецот за претходниот месец 

Следење на пријавените малолетни сторители  на кривични дела 
заради согледување на обемот на распространетост на 
криминалитетот на подрачјето на  Република Македонија, 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Кривичен законик ("Сужбен  весник на Република Македонија" 
бр.37/96,80/99,04/02,43/03,19/04,81/05 и 73/06)
 Закон за кривична постапка ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 15/97 и бр.74/04)

Нема

1. Број на истражување 060201
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Криминалитет
Област

1. Систем на социјални статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за обвинето малолетно лице против кое 
кривичната постапка  пред советот правосилно е завршена

Годишна

Административен, Основни судови во Република Македонија

Обвинети и осудени малолетни лица - податоци за сторителот - 
пол,возраст, место на раѓање и место на живеење, 
занимање,припадност кон етничка заедница, школска подготовка, 
соизвршителство и притвор, податоци за кривичното дело, обид, 
стек, вид на одлуката, изречени санкции,податоци за семејната 
состојба и траење на постапката

Целосен - обвинети и осудени малолетни лица

  Основните судови  ги доставуваат пополнетите обрасци   СК-4 до 
Државниот завод за статистика

Република Македонија, општини

Доставување на податоците од извештајните единици -најдоцна до 5-
ти во месецот за претходниот месец 

Следење на  обвинетите и осудените малолетни сторители  на 
кривични дела заради согледување на обемот на распространетост 
на криминалитетот на подрачјето на Република Македонија, со што 
се обезбедуваат корисни и неопходни податоци за водење на 
практична политика на прогон и казнување на сторителите на 
кривични дела.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Кривичен законик ("Сужбен  весник на Република Македонија" 
бр.37/96,80/99,04/02,43/03,19/04,81/05 и 73/06)
 Закон за кривична постапка ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 15/97 и бр.74/04)

Нема

1. Број на истражување 060202

                                  Страна 64



Пазар на труд
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечно статистичко истражување за вработени и плати 

Месечна

Деловни субјекти (претпријатија/институции) 

Број на вработени  според кадровска евиденција, работен однос, 
работно време, исплатени бруто и нето-плати и број на платени 
часови.

Примерок на деловни субјекти  -  4000

Податоците се прибираат по пошта од страна на регионалните 
одделенија за статистика, кои потоа ги доставуваат до Државниот 
завод за статистика за понатамошна обработка.

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 15-ти
 во месецот "
б) Рок за обработка на податоците: 19-ти во месецот
в) Рок за публикување: 25-ти во месецот

Има за цел да обезбеди податоци за просечно исплатената бруто и 
нето плата по вработен како и бројот на вработени на кои се 
однесуваат тие исплати, а кои се потребни за утврдување на 
даноците и придонесите, дневниците за службени патувања, 
надоместок за одвоен живот, јубиларни награди, солидарни исплати, 
парична помош на име посмтртни трошоци, за здравствена 
заштита,радиодифузна такса и др.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија"  бр. 54/97 и  21/2007)
Закон за исплата на платите во Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 
, 46/02 и 37/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

1. Број на истражување 070101

                                  Страна 65



Пазар на труд
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишно статистичко истражување за вработени и плати

Годишна

Деловни субјекти (претпријатија/институции) 

Вработени според возраст, пол, школска подготовка,работен однос, 
работното време, висината на бруто и нето плата, број на платени 
работни часови, најниска и највисока нето плата.

Примерок 10 000

Податоците се прибираат по пошта од страна на регионалните 
одделенија за статистика, кои потоа ги доставуваат до Државниот 
завод за статистика за понатамошна обработка.

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици  до 
5.12
б) Рок за обработка на податоците 30.03
в) Рок за публикување 15.06

Следење на бројната состојба на вработеноста, половата структура,  
школската подготовка,  бруто и нето исплатите,а особено за 
утврдување и следење на макроекономската политика во земјата.

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/2007)    
Закон за исплата на платите во Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 
, 46/02 и 37/05)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

1. Број на истражување 070102
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Пазар на труд
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за работна сила

Прибирање: континуирано квартално, секоја недела во текот на 
годината ( 52 извештајни недели ).
Обработка: квартална 

Домаќинства

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

10000 домаќинства, кои се анкетираат двапати во текот на годината

Прибирањето на податоците се врши по пат на интервју (лице во 
лице) од страна на овластен анкетар од ДЗС

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците: една недела по извештајната 
недела
б) Рок за обработка на податоците: 2 месеци по завршување на 
кварталот
в) Рок за публикување: 3 месеци по завршување на кварталот

Главна цел е врз основа на добиените резултати да се утврдат 
основните категории кои ја сочинуваат работната сила во земјата 
неопходни за креирање на политиката за вработување, социјалната 
политика, како и за научно-истражувачки цели.

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/2007)    
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

 An ILO manual on concepts and methods, 1990
Council Regulation (EC) No 577/98 of 9 March 1998 on the organisation 
of a labour force sample survey in the Community 
Commission Regulation(EC) No430/2005 of 15 March 
2005, implementing Council Regulation (EC) No.577/98, concerning the 
codification to be used for data transmission from 2006

1. Број на истражување 070104
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Пазар на труд
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за цена на труд

Четиригодишна

Деловни субјекти (претпријатија/институции) 

Број на вработени со исплата со полно и скратено работно време по 
месеци, фактички одработени часови,  годишни издатоци  и податоци
 за авторски договори.

Примерок на деловни субјекти: 4000

Податоците се прибираат по пошта од страна на регионалните 
одделенија за статистика, кои потоа ги доставуваат до Државниот 
завод за статистика за понатамошна обработка.

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 20.04
б) Рок за обработка на податоците: 15.8
в) Рок за публикување: 30.08

Обезбедување податоци за   нивото и структурата на цената на 
трудот кои се од особено значење за креаторите на економската 
политика при донесување на одлуки на полето на пазарот на 
трудот.Особено податоците овозможуваат  да се  согледа влијанието
 на промената на одредена легислатива врз структурата на цената на
 трудот.

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/2007)    
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

 Council Regulation (EC) No 530/1999 of 9 March 1999 concerning 
structural statistics on earning and labour costs
 Commision Regulation (EC) No1726/1999of 27July 1999 concerning 
structural statistics on earnings and on labour cost as regards the 
definition and transmission of information on labour costs.
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Пазар на труд
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Плати во јавен и приватен сектор

Двегодишна

1. Вработени во јавниот сектор во Република Македонија 
(вработените во дејностите на образованието, науката, културата, 
социјалната заштита, детската заштита, здравството, социјалните 
фондови, административно-техничкиот и помошен персонал кај 
истите)
2.Вработени во приватниот сектор во Република Македонија
3.Вработени во претставништвата на меѓународни фирми, 
организации и институции во Република Македонија 
4.Домашни консултанти кои работат на проекти финансирани од 
странски донатори

Вработени во јавен и приватен сектор, монетарни бенефиции на 
вработените, додатоци на плата (работен стаж, ноќна 
работа,прекувремена работа, посебен додаток (за раководење, 
отежнати услови за работа,  и сл.). Надоместоци на плата (годишен 
одмор,празници утврдени со закон,отсуство од работа,поради 
болест,отсуство од работа поради мајчинство, раѓање или нега на 
дете, стручно оспособување и усовршување,прекин на работа. Други 
примања на вработениот и немонетарни бенефиции  (користење на 
основни средства во сопственост на работодавецот (возила, 
компјутери, телефони и др.), репрезентација, обуки и стручно 
овршување обезбедени од работодавачот,користење на дневен 
печат, списанија и стручна литература, користење на рекреативни 
објекти, работна облека, редовност на примањата и други.

200 деловни субјекти и локални единици од целните групи кои се 
предмет на анкетирање

По пат на интервију  лице в лице

Република Македонија

а) Рок за  прибирање на материјалот од терен: месец дена по 
завршување на анкетирањето
б) Рок за обработка на податоците: два месеци по приемот на 
материјлот во ДЗС
в) Рок за публикување: месец дена по завршената обработка

Ревидирање на структурата на платите во јавниот и приватниот 
сектор. Податоците добиени со ова истражување  треба да 
допринесат за обезбедување на поголема праведност при 
наградувањето, флексибилност, привлекување и задржување на 
квалитетни и професионални кадри во јавниот сектор, како и 
поголема ориентираност кон квалитетот во работењето.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 070106
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Пазар на труд
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Структура и дистрибуција на заработувачката

Четиригодишна (почнувајќи од 2010 како референтна година за 
репрезентативен месец)

Деловни субјекти и локалните единици, аднистративни  извори на 
податоци

Вработени по пол, возраст, занимање, највисок степен на 
образование и обука, бруто заработувачка за репрезентативниот 
месец, работно време, вид на договори за вработување и др.

Сите економски активности дефинирани во секторите В-Љ според 
Националната класификација на дејности.

 Податоците се прибираат по пошта од страна на регионалните 
одделенија за статистика, кои потоа ги доставуваат до Државниот 
завод за статистика за понатамошна обработка.

Република Македонија

Јули за извештајните единици

Обезбедување на меѓународно споредливи податоци за структурата 
и дистрибуцијата на заработувачката како основа за оценка на 
економската и социјалната моќ на земјата.

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/2007)    
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

 Council Regulation (EC) No 530/1999 of 9 March 1999 concerning 
structural statistics on earning and labour costs and  Regulation (EC) No 
1916/2000 of 8 September 

1. Број на истражување 070107

                                  Страна 70



Домаќинства
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за користење на времето

петтогодишна

сектор на домаќинства

Социо-демографски и економски податоци за домаќинството, 
станбената обезбеденост на домаќинството, податоци за основните 
карактеристики на станот, поседувањето на трајни потрошни добра, 
изворите на приходи на домаќинството и примената помош. За 
лицата над 10 години податоци за тековната економска активност, 
отсуствата од работа и причините за тоа, економскиот статус, 
занимањето, дејноста, работното време, месечните нето-приходи на 
вработените, вид на дополнителна дејност, за анкетираните кои не 
се вработени - начините на барање работа, главниот статус на 
активност за секој анкетиран, волонтерската работа и давањето 
помош на други лица, дневните активности кои ги извршуваат и 
нивното времетраење, слободните активности и нивното 
извршување, брачниот статус на анкетираните, здравствената 
состојба, образованието, професионалната обука.

2000 домаќинства селектирани со  двоетапен стратифициран 
примерок ,  што претставува 0,5% од вкупниот број на домаќинства

комбиниран;
-по пат на интервју преку посета на домаќинствата 
- преку водење на дневници за начинот на користење на времето 

Репрезентативен примерок на ниво на РМ

- доставување на податоците -најдоцна 1 месец после 
спроведувањето на Анкетата
- Рок за први резултати : една година по истек на извештајниот 
период 

да се дополнат статистичките информации од област ана 
социјалниот домен;согледување на можноста од усогласување на 
професионалниот и приватниот живот; полова поделба на платена и 
неплатена работа;одработени часови, слободни активности и 
мобилност на населението

Закон за државна статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

Guidelines on Harmonised Europian Time Use Surveys, September 2000
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Домаќинства
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за потрошувачка на домаќинставата

Истражувањето се спроведува со годишна периодика.Избраните 
домаќинства континуирано се анкетираат во текот на годината 
рамномерно распоредени во 24 петнесет дневни интервали.

сектор на домаќинства 

-Основни  демографски и социо-економски карактеристики на 
членовите на домаќинствата;пол, возраст, степен на 
образование,занимање, општество-еконмски статус, здравствен 
статус како и индикатори за социјалниот стаус
- податоци за нивото и структурата на изворите на приходи
- податоци за структура на потрошувачката 
- податоци за снабденост со трајни добра како и - субјективни 
показатели за квалитетот на живеење на домаќинствата

Со  двоетапен стратифициран примерок , селектирани се 5040 
домаќинства , што претставува 1% од вкупниот број на домаќинства

Податоците се прибираат комбинирано
- по пат на интервју при директна посета на домаќинствата
- преку дневници во кои се прибираат податоци за дневната 
потрошувачка на домаќинствата

Репрезентативен примерок на ниво на РМ

- доставување на податоци од извештајните единици- 15 дена по 
истекот на извештајниот период
- обработка на кварталните податоци- три месеци по истекот на 
кварталот
- објавување на годишните податоци- шест месеци по истекот на 
извештајната година

- анализа на  висината и структурата на расположливите и 
употребените средства 
- создавање  извор за креирање на пондерите за пресметка на 
индексите на цени и трошоци на живот
- пресметка на линијата на сиромаштија 
- оценка на личната потрошувачка на домаќинствата во системот на 
националните сметки
- за аналитички цели на домашни и странски корисници

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/ 97 и 21/07) 
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

-Household Budget Surveys in the EU-Methodology and 
recommendations for harmonization
- Classification of personal consumption by purpose 
(COICOP)
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Домаќинства
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

СИЛК

- панел- истражување кое се спроведува на годишно ниво.
- домаќинствата се анкетират четири години по ред заради добивање
 на долгорочни индикатори

сектор на домаќинства

- годишни податоци за варијабли на  приходи, сиромаштија, 
социјална исклученост,  услови за живеење 
- долготрајни податоци ( лонгитудинални) кои се однесуваат на 
промените на ниво на индивидуа кои настанале во тек на одреден 
период

10 000 домаќинства и нивните членови над 16-годишна возраст

анкетирање на домаќинствата 
- прашалник за домаќинства
- индивидуален прашалник

Република Македонија

- Рок за спроведување - континуирано во  период од четири месеци
- Рок за објавување - една година 

- производство на  податоци за дистрибуција на приходите и 
социјалната исклученост, компатибилни   на ниво на  ЕУ.
- пресметка на Лаекен индикатори 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

EU-SILC DOC65/2004 Description of target variablesfor the cross 
sectional and longitudinal components
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Цени и трошоци
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Цени на мало на и трошоци на живот

месечно прибирање и обработка 

избрани снимачки места 

Просечни цени на мало за 
- земјоделски производи 
-  индустриско-прехранбени производи 
-  индустриско-непрехранбени производи
- услуги

снимачки места во 8 градови, центри на статистички дефинирани 
региони, НТЕС 3 ниво

комбинирано
- следење на цените во деловните објекти од страна на вработени 
лица од РОС
- централизирано од страна на ДЗС
- интернет 

Република Македонија

- Следење на цените од 1-22 во месецот 
- Доставување  во електронска форма  до 23 ти во месецот за 
тековниот месец 
- пресметка  и објавување на индексите  на цени на први во 
тековниот месец за претходниот месец  

создавање на база за пресметка на различни видови индекси на цени
 

Законот за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 57/94 и 21/07)

- Classification of personal consumption by purpose 
(COICOP)
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Животен стандард - Аналитички истражувања
Област

2. Систем на статистики на пазар на труд и животен стандард

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишна пресметка на релативна сиромаштија

годишна 

сектор на домаќинства

податоци за стапката на сиромаштија сметана според релативниот 
метод, длабочина на сиромаштија, и структура на сиромашното 
население по одделни профили:образование, економски статус, 
возраст, урбана и рурална средина, како и низа индикатори на 
субјективна сиромаштија.

репрезентативен примерок од 5040 домаќинства

Како извор за преасметки се користат податоците од  Анкетата за 
потрошувачка на домаќинствата 

Република Македонија

 Еден месец по обработката на податоците од Анкетата за 
потрошувачка на домаќинствата

расположливост на индикатори за релативната и субјективната 
сиромаштија 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07) 
Методологија за пресметка на  релативната линија на сиромаштија

Eurostat and world Bank concept and definitions
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Индустрија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за индустрија

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловни субјекти од областа на рударството, преработувачката 
индустрија и снабдувањето со електрична енергија, гас и вода и 
деловни единици на претпријатија од други области кои се 
занимаваат со индустриска дејност                                                         
  

Готово производство во извештајниот месец (натурални и вредносни 
податоци), вкупни залихи на готови производи на крајот на 
извештајниот месец, продажба (реализација) на готови производи од 
почетокотна годината до крајот на извештајниот месец и број на 
работници

Примерок на деловни субјекти кои опфаќаат 81.0 % од  додадената 
вредност во индустријата

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластеното 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 10-
ти во месецот за претходниот месец
б) Рок за обработка на месечни претходни податоци: 18-ти во 
месецот за претходниот месец
в) Рок за публикување на месечни претходни податоци: 25-ти во 
месецот за претходниот месец

Обезбедување краткорочни показатели за динамиката на 
индустриското производство, залихите на готови производи и 
работниците во индустријата и за потребите на националните сметки

Закон за државната статистика (“ Службен весник на Република 
Македонија“ бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Одлука за утврдување на Националната номенклатура на 
индустриски производи (  “Службен весник на Република Македонија “
 бр. 43/06)

NACE REV.1.1 Classification of economic activities in the EU
CPA, Classifikation of products bu aactivities in the EU.
EU Council Regulation - STS (1165/98)
PRODCOM List, Eurostat (Community production)
Manual - Methodology of STS, Eurostat

1. Број на истражување 100101

                                  Страна 76



Индустрија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за индустрија 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна 
Извештаен период - претходната година 

Деловни субјекти од областа на рударството, преработувачката 
индустрија и снабдувањето со електрична енергија, гас и вода и 
деловни единици на претпријатија од други области кои се 
занимаваат со индустриска дејност

- Вработени и просечен број на часови по вработен
- Остварено годишно производство, залихи на готови производи и 
годишна реализација и вредност
- Набавка, потрошувачка и залихи на суровини и материјали во текот 
на годината
- Инвестиции во тековната година

Примерок на деловни субјекти кои опфаќаат 93.0 % од вкупниот број 
на работници во индустријата

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика 

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 30-
ти април за претходната година
б) Рок за обработка на претходни податоци: 31.10 за претходната 
година
в) Рок за обработка на конечни податоци: два месеца по претходните
 податоци
г) Објавување податоци: 10 дена по предходните податоци 

Обезбедување стратешки показатели за индустриското производство
 по дејности и одделни производи за макроекономската политика на 
индустријата на Република Македонија и обезбедување вредносни 
показатели по производи за пресметка на пондерационите 
коефициенти во индустријата во согласност со Националната 
номенклатура на индустрски производи

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

Одлука за утврдување на Националната номенклатура на 
индустриски производи ( “Службен весник на Република Македонија“ 
бр.43/06)

NACE REV.1.1 Classification of economic activities in the EU
CPA, Classification of products by activities in the EU.
EU Council regulation (3924/91) on the establishment of a Community 
survey of industrial production
PRODCOM List, Eurostat ( Community production)
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Индустрија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Деловни тенденции во преработувачка ндустрија

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловните субјекти од областа на преработувачката индустрија

Податоци за сегашната состојба и прогнози за важните  економски 
показатели во индустријата: обемот на производство, искористување 
на капацитетите, ограничувачки фактори на производството; 
обезбеденост на производството со порачки, состојба со залихите на 
суровини и репроматеријали, просечни продажни цени на готовите 
производи и за бројот на вработени

Примерок од 200 деловни субјекти

Извештаен метод: Прашалникот го пополнува одговорното лице во 
деловниот субјект и преку регионалните одделенија за статистика го 
доставува до ДЗС

Република Македонија

а) рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 10 - 
ти во месецот за предходниот месец
б) Рок за обработка на податоците: 15 - ти во месецот за 
предходниот месец
в) Рок за публикување на податоците: 20 - ти во 
месецот за предходниот месец

Добивање квалитативни оцени за трендот во економијата.
Донесување краткорочни деловни одлуки од страна на деловните 
субјекти како и водење на краткорочна економска политика на 
земјата

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.54/97 и 21/07)

Metodological Review and Recommendation for Harmonization the 
Business tendency surveys in transition economies - OECD/EUROSTAT
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Индустрија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за цени на производителите на индустриски 
производи

прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловни субјекти - производители на индустриски производи

Цени на производители на индустриски производи

Примерок од 250 деловни субјекти

Извештаен метод: статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува во Државниот завод за 
статистика 

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 5 - 
ти во месецот за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоците: 10 - ти во месецот за претходниот
 месец
в) Рок за објавување на податоците: 12 - ти во месецот за 
предходниот месец

Обезбедување на краткорочни показатели за динамиката на цените и
 пресметување на индексите на цените на производителите на 
индустриски производи
Утврдување на коефициентот на пораст на трошоците за живот и 
како дефлатор во национални сметки

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на националната класификација на дејностите
 (“Службен весник на Република Македонија бр.09/06)
Одлука за утврдување на Националната номенклатура на 
индустриски производи (“Службен весник на Република Македонија 
бр.43/06)

NACE REV.1.1, Classification of economic activities in the EU 
EU - Council Regulation - STS (1165/98)
Manual - Metodology of STS, Eurostat
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Индустрија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Нови порачки и промет во индустријата

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловни субјекти од областа на рударството, преработувачката 
индустрија и снабдувањето со електрична енергија, гас и вода и 
деловни единици на претпријатија од други области кои се 
занимаваат со индустриска дејност     

Вредност на прометот и новите нарачки на ниво на група од НКД

Примерок на деловни субјекти кои опфаќаат 81.0 % од  додадената 
вредност во индустријата

Пилот истражување
Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластеното 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 20-
ти во месецот за претходниот месец
б) Рок за обработка на месечни претходни податоци: 28-ти во 
месецот за претходниот месец
в) Рок за публикување на месечни претходни податоци: 30-ти во 
месецот за претходниот месец

Обезбедување краткорочни показатели за Прометот и Новите 
нарачки во индустријата

Закон за државната статистика (“ Службен весник на епублика 
Македонија“ бр.54/97 и .21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Одлука за утврдување на Националната номенклатура на 
индустриски производи ( “Службен весник на Република Македонија“ 
бр.43/06)

NACE REV.1.1 Classification of economic activities in the EU
CPA, Classifikation of products bu aactivities in the EU.
EU Council Regulation - STS (1165/98)
PRODCOM List, Eurostat (Community production)
Manual - Methodology of STS, Eurostat
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Индустрија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен структурно-деловен извештај за "Индустриските сектори"

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на рударството, преработувачката 
индустрија и снабдувањето со електрична енергија, гас и вода 

- Вработени
- Приходи во илјади денари
- Плати во илјади денари
- Трошоци во илјади денари
- Инвестиции во илјади денари
- Податоци по единица на чиста дејност
- Податоци по општини

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика; користење на податоци од административни извори 
(Централен Регистар, Даночни  Регистри и др.) 

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 30-
ти јуни за претходната година
б) Рок за обработка на претходни податоци: 31.12 за претходната 
година
в) Рок за обработка на конечни податоци: 16 месеци по 
референтната година

Структурни податоци по единица на чиста дејност и структурни 
податоци по општини

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Одлука за утврдување на Националната номенклатура на 
индустриски производи ( “Службен весник на Република Македонија“ 
бр.43/06)

Commision Regulation (EC) No 2701/98, 1614/2002, 2056/2002

1. Број на истражување 100106

                                  Страна 81



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за хидроцентралите 

Прибирање - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - хидроцентрали

Производство на електрична енергија:
(количество на активна во KWh)

бруто - производство
набавки
загуба и сопствена потрошувачка
предадено на други

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30 - ти за предходниот месец
б) Рок за обработка:
плус 60 дена од предходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint Questionnaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commission for Europe / United Nations statistical division;
- International Energy agency/ Organisation for Economic Co - operation 
and Development

1. Број на истражување 100201

                                  Страна 82



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за термоцентралите 

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Извештајни единици - термоцентрали

- Потрошувачка на гориво во термоцентралата:
почетни и крајни залихи 
набавка
загуба и сопствена потрошувачка
вкупна потрошувачка на гориво за производство
просечна калорична вредност
вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ
по енергенти
вкупно
- Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите
- Производство на топлина во GJ:
бруто-производство
сопствена потрошувачка:
 за производство на топлина
 за производство на ел. енергија
 за затоплување и др.
продажба
загуби
- Коефициент на корисно дејство на агрегатот/агрегатите
- Производство на електрична енергија
(количество на активна во KWh):
 
 бруто-производство
 примено од други
загуба и сопствена потрошувачка 
предадено на други

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување  на податоците од извештајните единици: 30 - 
ти за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint Questionnaries na:
- Eurostat / Commission of the European Communities;
- Economic Commission for europe / United Nations statistical division;
- International energy agency/Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100202
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за индустриските топлани (енергани)  

Прибирање - месечно
Обработка - месечна 

Извештајни единици - индустриските топлани (енергани)

- Потрошувачка на гориво во топланата (енерганата):
почетни и крајни залихи
набавка
загуба и сопствена потрошувачка
вкупна потрошувачка на гориво за производство
просечна калорична вредност
вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 
по енергенти
вкупно 
- Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите
- Производство на топлина во GJ:
бруто-производство
сопствена потрошувачка:
 за производство на топлина
 за производство на ел. енергија
 за технолошки цели
 за затоплување и др.
продажба
загуби

- Коефициент на корисно дејство на агрегатот/агрегатите

- Производство на електрична енергија
 (количество на активна во KWh):

 бруто-производство
примено од други
загуба и сопсвена потрошувачка
предадено на други

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија.

Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) Рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински биланси податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint Questionnaires na:
- Eurostat / Commission of the European Communities;

1. Број на истражување 100203

                                  Страна 84



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

- Economic Commission for Europe / United Nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co - operation 
and Development

                                  Страна 85



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за деловните субјекти производители и 
дистрибутери на топлина  

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајните единици - деловни субјекти кои се производители и 
дистрибутери на топлина

 -Потрошувачка на гориво во котелот:
почетни и крајни залихи
набавка
загуба
вкупна потрошувачка на гориво за производство
просечна калорична вредност
вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ

по енергенти
вкупно

-Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите

- Производство на топлина во GJ:
бруто-производство
сопствена потрошувачка:
  за производство на топлина
  за затоплување и др.
продажба
загуби

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100204
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за котларници  

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - котларници

 -Потрошувачка на гориво во котелот:
почетни и крајни залихи
набавка
загуба
вкупна потрошувачка на гориво за производство
просечна калорична вредност
вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ

по енергенти
вкупно

-Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите

- Производство на топлина во GJ:
бруто-производство
сопствена потрошувачка:
  за производство на топлина
  за технолошки цели
  за затоплување и др.
продажба
загуби

Целосен опфат во енергетскиот сектор и во преработувачката 
индустрија

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“ бр. 54/97 и 
21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100205
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со 
геотермална вода/енергија 

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - деловните субјекти кои стопанисуваат со 
геотермална енергија

 - Производство на геотермална топлина:
количество  во 1000 m3
количество во GJ
 вкупна искористеност на изворот
 сопствена потрошувачка
 загуби 
 продажба

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100206
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за деловните субјекти производители на јаглен 
(рудници на лигнит) 

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

 Извештајни единици - деловните субјекти кои произведуваат јаглен 
(рудници на лигнит) 

- Производство на лигнит:
количество во тони
 вкупни залихи на почетокот на месецот
 бруто-производство
 набавки, увоз, извоз
 потрошувачка за преработка
 сопствена потрошувачка
 вкупни залихи на крајот на месецот
 загуби
 продажба
 просечна калорична вредност на произведената количина

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100207
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за рафинериите  

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - рафинериите

- Производство на нафтени продукти:
по енергенти
 почетни залихи
 бруто-производство
 примено од други
 увоз
 извоз
 крајни залихи
 продажба
 загуби
 сопствена потрошувачка
 просечна калорична вредност на произведените количини

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“ бр. 54/97 и 
21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100208
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за дистрибутерите на природен гас 

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - дистрибутери на природен гас

- Снабдување со природен гас:
 количество во 1000 m3 , GJ
 почетни залихи
 увоз
 извоз
 крајни залихи
 загуби
 продажба
 просечна калорична вредност во кЈ/m3 (горна, долна) на увезените 
количини

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“ бр. 54/97 и 
21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100209

                                  Страна 91



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти 

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - деловни субјекти кои тргуваат со енергенти 

- Распределба на енергентите:
по енергенти
вкупно залихи на почетокот на месецот
набавки
продажба
извоз
вкупно залихи на крајот на месецот
загуби
сопствена потрошувачка

Примерок

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“ бр. 54/97 и 
21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100210

                                  Страна 92



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии 
на деловниот субјект 

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - деловни субјекти од енергетскиот сектор и 
преработувачката индустрија

- Потрошувачка на енергентите и видовите енергии:
по енергенти
вкупно залихи на почетокот на месецот
набавки
производство
продажба
вкупно залихи на крајот на месецот
загуби
потрошувачка за:
 енергетски трансформации
енергетски цели
неенергетски цели

- Целосен опфат во енергетскиот сектор
- Примерок на деловни субјекти во преработувачката индустрија

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100211
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за Електрична енергија

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - Електростопанство

-За мали хидроцентрали, хидоцентрали, термоцентрали:
(количество на активна  во KWh)

бруто-производство
сопствена потрошувачка во хидроцентрали
нето-производство
сопствена потрошувачка во дистрибутивната мрежа
сопствена потрошувачка при пренос
увоз
извоз
набавки од индустриски енергани (топлани)
загуби во:
 - дистрибутивната мрежа
 - пренос
потрошувачка во:
 - во рудниците за лигнит
 - во домаќинствата
 - останата

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 30-ти
 за претходниот месец
б) рок за обработка:
плус 60 дена од претходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“ бр. 54/97 и 
бр.21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100212
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

Годишен извештај за хидроцентралите 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - хидроцентрали

- Воден потенцијал:
вкупен воден потенцијал во 1000m3 и MWh
- Производство на електрична енергија:
 (количество на активна во MWh 
  и количество на реактивна во Mvarh)
 бруто-производство
 набавки
 сопствена потрошувачка
 предадено на други

-Уреди во електраните:
состојба на инсталираните уреди на почетокот на годината пуштени 
во погон во текот на годината
исфрлени од употреба во текот на годината
состојба на инсталираните уреди на крајот на годината
 примарни двигатели во: парчиња и KV
генератори во: парчиња и KV
трансформатори во: парчиња и MVA

-Состојба на производните капацитети:
по агрегати
по турбини
по генератори
производител, модел
година на производство, година на последен ремонт
коефициент нс корисно дејство на агрегатот
работни часови
инсталирана, максимална, минимална активна моќност
инсталирана, реактивна и привидна моќност

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“ бр. 54/97 и 
21/07)

1. Број на истражување 100213
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

12. Меѓународни стандарди Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

Годишен извештај за термоцентралите 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - предходна година

Извештајни единици - термоцентрали

- Потрошувачка на гориво за производство:
вкупна потрошувачка на гориво за производство
просечна калорична вредност
вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ
по енергенти
вкупно
- Производство на топлина во GJ:
бруто-производство
сопствена потрошувачка: за производство на топлина за 
производство на ел.енергија, за затоплување и др. 
продажба
загуби
- Продажба на топлина: во GJ 
вкупно
по области
- Производство на електрична енергија:
 (количество на активна во MWh и 
 количество на реактивна во Mvarh)
 бруто-производство
 набавки
 сопствена потрошувачка
 предадено на други
- Предадена електрична енергија на крајните потрошувачи:
(количество на активна во MWh)

вкупно
по сектори
- Уреди во електраните:
состојба на инсталираните уреди на почетокот на годината 
пуштени во погон во текот на годината
исфрлени од употреба во текот на годината
состојба на инсталираните уреди на крајот на годината
примарни двигатели во: парчиња и KW
генератори во: парчиња и KW
трансформатори во: парчиња и MVA
- Состојба на производните капацитети:
по котли
производител, модел
година на производство, година на последен ремонт
коефициент на корисно дејство на котелот
производство на пареа на 100 C во тони/час
работни параметри:притисок, температура
инсталирана моќност
работни часови
површина на просториите

по агрегати:
по турбини:
по генератори:
   производител, модел
   година на производство, година на последен ремонт
   коефициент на корисно дејство на агрегатот
   работни часови
   инсталирана, максимална, минимална активна    моќност
   инсталирана, реактивна и привидна моќност

1. Број на истражување 100214
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“ бр. 54/97 и 
21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

                                  Страна 98



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

Годишен извештај за индустриските топлани(енергани) 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - индустриски топлани (енергани)

- Потрошувачка на гориво за производство:
вкупна потрошувачка на гориво за производство
просечна калорична вредност
вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ
по енергенти
вкупно
- Производство на топлина во GJ:
бруто-производство
сопствена потрошувачка: за производство на топлина за 
производство на ел.енергија во рамките на претпријатието 
продажба
загуби
- Продажба на топлина: во GJ 
вкупно
по области
- Производство на електрична енергија:
 (количество на активна во MWh и  
количество на реактивна во Mvarh)
 бруто-производство
 набавки
 сопствена потрошувачка
 предадено на други
- Предадена електрична енергија на крајните потрошувачи:
(количество на активна во MWh)
вкупно
по сектори
- Уреди во топланата (енерганата):
состојба на инсталираните уреди на почетокот на годината пуштени 
во погон во текот на годината
исфрлени од употреба во рекот на годината
состојба на инсталираните уреди на крајот на годината
примарни двигатели: во парчиња и KW
генератори во: парчиња и KW
трансформатори во: парчиња и MVA
- Состојба на производните капацитети:
по котли
 производител, модел
 година на производство, година на последен ремонт
 коефициент на корисно дејство
 производство на пареа на 100 C во тони/час
 работни параметри: притисок, температура
 инсталирана моќност
 работни часови
 површина на просториите
по агрегати
по турбини
по генератори
 производител, модел
 година на производство, година на последен ремонт
 коефициент на корисно дејство на агрегатот
 работни часови
 инсталирана, максимална, минимална активна  моќност
 инсталирана, реактивна и привидна моќност

Целосен опфат

1. Број на истражување 100215

                                  Страна 99



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“ бр. 54/97 и 
21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за деловните субјекти за пренос на електрична 
енергија 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - деловни субјекти за пренос на електрична 
енергија

- Пренос на електрична енергија:
(количество на активна во MWh)
(количество на реактивна во Mvarh)
вкупно примена
увоз
извоз
сопствена потрошувачка 
загуби при пренос
предадено на други
- Предадена електрична енергија на крајните потрошувачи:
(количество на активна во MWh)
вкупно
по сектори

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за предходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за предходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100216

                                  Страна 101



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за деловните субјекти за дистрибуција на 
електрична енергија 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - деловни субјекти за дистрибуција на 
електрична енергија

- Дистрибуција на електрична енергија:
 (количество на активна во MWh)
 (количество на реактивна во Mvarh)
вкупно примена
сопствена потрошувачка
загуби при дистрибуција
предадено на потрошувачите
- Предадена електрична енергија на потрошувачите:
 (количество на активна во MWh) 

вкупно
по сектори

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100217

                                  Страна 102



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за деловните субјекти производители и 
дистрибутери на топлина 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - деловни субјекти кои се производители и 
дистрибутери на топлина

- Потрошувачка на гориво во котелот:
вкупна потрошувачка на гориво во котелот
просечна калорична вредност
вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ
по енергенти
вкупно
- Производство на топлина во GJ:
бруто-производство
сопствена потрошувачка: за производство на топлина
за затоплување и др.
продажба
загуби
- Продажба на топлина во GJ:
вкупно
по области
- Состојба на производните капацитети:
по котли
производител, модел
година на производство, година на последен ремонт
коефициент на корисно дејство на котелот
производство на пареа на 100 C во тони/час
работни параметри: притисок, температура
инсталирана моќност
работни часови
површина на просториите

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100218
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за котларници 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - котларници

- Потрошувачка на гориво во котелот:
вкупна потрошувачка на гориво во котелот
просечна калорична вредност
вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ
по енергенти
вкупно
- Производство на топлина во GJ:
бруто-производство
сопствена потрошувачка: за производство на топлина
во рамки на претпријатието;
продажба
загуби
- Продажба на топлина во GJ:
вкупно
по области
- Состојба на производните капацитети:
по котли
производител, модел
година на производство, година на последен ремонт
коефициент на корисно дејство на котелот
производство на пареа на 100 C во тони/час
работни параметри: притисок, температура
инсталирана моќност
работни часови
површина на просториите

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100219
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со 
геотермална енергија 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици -  деловните субјекти кои стопанисуваат со 
геотермална енергија

- Производство на геотермална топлина:
количество во 1000 m3
количество во GJ
вкупен топлински потенцијал на изворот
вкупна искористеност на изворот
сопствена потрошувачка
загуби
продажба
- Продажба на геотермална енергија:
во 1000 m3
вкупно
по области

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100220
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за деловните субјекти производители и 
преработувачи на јаглен и продукти од јаглен 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - деловните субјекти кои произведуваат и 
преработуваат јаглен и продукти од јаглен

- Производство на лигнит и брикети од лигнит:
количество во тони
просечна калорична вредност
вкупни залихи на почетокот на годината
бруто-производство
набавки, увоз, извоз
потрошувачка за преработка
сопствена потрошувачка
вкупни залихи на крајот на годината
загуби
продажба
- Продажба на лигнит и брикети од лигнит:
количество во тони
вкупно
по области

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100221
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за рафинериите и преработувачите на нафта и 
нафтени продукти 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - рафинериите и преработувачите на нафта и 
нафтени продукти

- Производство на нафтени продукти:
почетни залихи: количество
бруто-производство: количество, просечна калорична вредност
примено од други: количество просечна калорична вредност
                             
увоз: количество, просечна калорична вредност
извоз: количество
крајни залихи: количество
продажба: количество
загуби: количество
сопствена потрошувачка: количество
по енергенти
- Продажба на нафтени продукти:
вкупно продадено количество во тони
продадено количество по сектори
по енергенти

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100222
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - деловни субјекти кои тргуваат со енергенти

- Распределба на енергентите:
вкупно залихи на почетокот на годината
набавки
продажба
извоз
вкупно залихи на крајот на годината
загуби
сопствена потрошувачка
по енергенти

- Набавка на енергентите:
вкупно набавено: количество, 
набавено од увоз: колишество, 
по енергенти
- Продажба на енергенти:
вкупно продадено количество
продадено количество по сектори
по енергенти

Примерок

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100224
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

Годишен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии 
на деловниот субјект 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - деловни субјекти од енергетскиот сектор и 
преработувачката индустрија

- Распределба на енергентите и видовите енергии:
вкупно залихи на почетокот на годината
набавки ( количество, просечна калорична вредност)

производство
потрошувачка
продажба , количество
вкупно залихи на крајот на годината
загуби
по енергенти

- Потрошувачка на енергентите и видовите енергии:
вкупно
за производство на ел.енергија во термоцентралите
за производство на топлина во котларниците
за производство на топлина и ел. енергија во топланите (енерганите)
за производство на други енергенти
за енергетски цели
за неенергетски цели
за транспорт
останато
по енергенти

- Погонски машини, мотори, уреди:
примарни двигатели
електропечки и термички уреди
уреди за електролиза и галванизација
разладни уреди
парчиња
моќност KW
- Потрошувачка на електрична енергија за енергетски цели 
(количество во MWh)
вкупно
електромотори
електропечки и термички уреди
уреди за електролиза и галванизација
разладни уреди
за други енергетски цели
- Вкупна потрошувачка на електрична енергија:
напонско ниво на напојување
вкупно потрошена активна
вкупна вредност на потрошената активна
вкупно потрошена реактивна
вкупна вредност на потрошената реактивна 
вредност на ангажираната моќност по максиграф

- Целосен опфат во енергетскиот сектор
- Примерок на деловни субјекти во преработувачката индустрија

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

1. Број на истражување 100225
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за електрична енергија

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Извештајни единици - електростопанство

- За хидроцентрали, мали хидроцентрали, термоцентрали: 
(количество на активна во Мwh)

бруто-производство
сопствена потрошувачка во хидроцентралите
нето-производство
сопствена потрошувачка во дистрибутивната мрежа 
сопствена потрошувачка при пренос
увоз
извоз
набавки од индустриски енергани (топлани)
загуби во:
- дистрибутивната мрежа
- пренос
потрошувачка во:
- во рудниците за лигнит
- во домаќинствата
- останата

Целоссен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30.04 за претходната година
б) Рок за обработка:
30.10 за претходната година
в) Рок за публикување:
плус 18 месеци од извештајната година

Вкупен енергетски биланс
Натурални енергетски биланси по видови енергенти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint questionnaaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commision for Europe / United nations statistical division;
- International Energy Agency / Organisation for Economic Co-operation 
and Development

1. Број на истражување 100226
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за огревно дрво

Прибирање  - месечно 
Обработка - месечна

Извештајни единици - подружни единици на ЈП ,,Македонски Шуми,, и
 Национални паркови

- Производство
- Залихи
- Продажба

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку регионалните одделенија

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:
30 - ти за предходниот месец
б) Рок за обработка:
плус 60 дена од предходниот месец

Количински билансни податоци за енергија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Standardi od Joint Questionnaires na:
- Eurostat / Commision of the European Communities;
- Economic Commission for Europe / United Nations statistical division;
- International Energy agency/ Organisation for Economic Co - operation 
and Development

1. Број на истражување 100227

                                  Страна 112



Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Структура на цената на електричната енергија

Прибирање - полугодишно
Обработка - полугодишно

Извештајни единици - деловни субјекти кои вршат производство, 
пренос и дистрибуција на електрична енергија

- Структура на цената на потрошената електрична енергија во 
индустријата и во домаќинствата

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика 

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
30.08 и 28.02
б) Рок за обработка: 30.10 и 30.04

Структура на цената на електричната енергија на потрошувачите во 
индустријата и домаќинствата

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Council Directive 90/377/EEC with regard to the methodology to be 
applied for the collection of gas and electricity prices charged to industrial 
end-users

1. Број на истражување 100229
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Енергија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Структура на цената на природниот гас

Прибирање - полугодишно
Обработка - полугодишно

Извештајни единици - деловни субјекти кои се дистрибутери на 
природен гас

- Структура на цената на потрошениот природен гас во индустријата 

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика 

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
30.08 и 28.02
б) Рок за обработка: 30.10 и 30.04

Структура на цената на природниот гас на потрошувачите во 
индустријата

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Council Directive 90/377/EEC with regard to the methodology to be 
applied for the collection of gas and electricity prices charged to industrial 
end-users

1. Број на истражување 100230
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за градежен објект на кој се изведувани работи од 
страна на деловните субјекти

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на градежната дејност

- Податоци за објектот: Локација, видови на градежни активности, 
шифра на објектот според номенклатурата на градежни објекти и 
градежни работи, градежна големина и вредност на градежните 
работи
- Податоци за зградата: Намена на зградата, систем на градење, 
материјал на надворешните ѕидови, катност, (не)постоење на лифт, 
централно греење и др.
- Податоци за становите: Предвидени станови за градба, завршени 
станови според видот и површината, станови кои остануваат за 
изградба, сопственост на становите во зградата и површина на 
работните простории во зградата.
- Податоци за сите објекти од нискоградба

Целосен опфат на деловни субјекти од областа на градежништвото 
кои склучуваат непосреден договор со инвеститорот за изградба на 
објекти.

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците: 31.03;
б) Рок за обработка на податоците: 31.05;
в) Рок за публикување на податоците: јуни

Следење на видот на градежните објекти и работи, следење на 
станбениот фонд и за пресметка на Бруто домашен производ 

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија “ бр.54/97 и 21/07)

"Classification of Types of Constructions" - EUROSTAT
"Statistical Classifications of Products by Activity" - EUROSTAT
"Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in 
the UN/ECE Region" - UN

1. Број на истражување 110101

                                  Страна 115



Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за згради градени од страна на индивидуални 
сопственици

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Единици на локална самоуправа

Име и презиме на сопственикот на зградата, локација на зградата, 
карактер на изградба, градежна големина, вредност на градежните 
работи, вид на материјал, катност, инсталации, намена на зградата, 
број на станови по вид и површина, завршени и незавршени станови 
во текот на извештајната година

Целосен опфат - сите згради изградени од страна на индивидуални 
сопственици

Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од 
локалната самоуправа и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците: 31.03;
б) Рок за обработка на податоците: 31.05;
в) Рок за публикување на податоците: јуни

Следење на станбената изградба и за пресметка на Бруто домашен 
производ 

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

"Classification of Types of Constructions" - EUROSTAT
"Statistical Classifications of Products by Activity" - EUROSTAT
"Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in 
the UN/ECE Region" - UN

1. Број на истражување 110102
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за потрошувачка на градежен и погонски 
материјал  

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година
 

Од евиденција на деловниот субјект

Потрошена количина и нејзина вредност на сите елементи и 
материјали: за ѕидање, врзување, армирање, прицврстување, 
изолација, инсталација, покривање, обложување на подни и ѕидни 
површини, префабрикувани градежни елементи, градежни елементи 
од дрво, погонски материјал и други елементи за вградување.

Целосен опфат на деловни субјекти од областа на градежништвото 
кои склучуваат непосреден договор со инвеститорот за изградба на 
објекти.

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното  одделение за статистика

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците: 1.04;
б) Рок за обработка на податоците: 31.08;
в) Рок за публикување на податоците:октомври

Анализа и планирање на развојот на технологијата на градба
За изработка на инпут/аутпут табели
За изработка на енергетски биланси

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110103
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за управување со општествениот станбен фонд и 
деловните простории

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти кои управуваат со општествениот станбен и 
деловен фонд

Фонд за згради,  станови и деловни простории според број и 
површина, вредност на зградите, приходи од фондот на становите и 
деловните простории и потрошени средства од приходите од фондот

Целосен опфат - деловни субјекти кои управуваат со општествениот 
станбен и деловен фонд

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното  одделение за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците: 15.04;
б) Рок за обработка на податоците: 10.09;
в) Рок за публикување на податоците: 30.09

Следење на промената на фондот на згради, станови и деловни 
простории во државна сопственост и следење на изградбата на 
социјални станови во Република Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110104
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за вредноста на извршените и договорените 
градежни работи, вкупен број на работници и извршени ефективни 
часови

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловни субјекти од областа на градежната дејност

- Вредност на договорените и извршените градежни работи по 
видови на градба од  почетокот на годината до крајот на 
извештајниот месец
- Број на работници на градежни работи (по видови на градба) во 
извештајниот месец 
- Извршени ефективни часови на градежните работници по видови на
 градба во извештајниот месец

Примерок од деловни субјекти со најголемо учество во вредноста на 
реализацијата во градежништвото

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, 

а) Рок за доставување на податоците: 20-ти во тековниот месец (за 
претходниот месец);
б) Рок за обработка на податоците: 1-ви во наредниот месец (за 
претходниот месец)
в) Рок за публикување на податоците: 5-ти во наредниот месец

Обезбедување на краткорочни показатели за динамиката во 
градежништвото, а се користат за пресметка на Бруто Домашен 
Производ на  тримесечно ниво по постојани цени.

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

"Manual - Methodology of STS" - Eurostat

1. Број на истражување 110105
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај за вредноста на извршените и договорените 
градежни работи, во странство

Прибирање  - тримесечно
Обработка - тримесечна

Деловни субјекти од областа на градежната дејност

- Вредност на договорените и извршените градежни работи, вкупно  и
 по видови на градба, и проектантски услуги
- Вредност на договорените и извршените градежни работи 
- Вредност на вградениот материјал и опрема
- Просечен број на работници 

Деловни субјекти кои изведуваат градежни работи во странство со 
непосредно склучување договор со инвеститорот

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Државата во која се изведуваат градежните работи

а) Рок за доставување на податоците: 20.04; 20.07; 20.10; 20.01; (за 
претходното тримесечје);
б) Рок за обработка на податоците: 10.05; 10.08; 10.11; 10.02; (за 
претходно тримесечје)
в) Рок за публикување на податоците:15.05; 15.08; 15.11; 15.02; (за 
претходното тримесечје)

Следење на податоци за вредноста на извршените и договорените 
градежни работи по видови на градба, вредност на потрошениот 
домашен материјал и опрема, број на работници и вредност на 
договорените извршени проектантски услуги, за пресметка на Бруто 
домашен производ на тримесечно ниво по постојани цени 

Закон за државната статистика “Службен весник на Република 
Македонија“  бр.54/97 и 21/07

1. Број на истражување 110107
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Полугодишен извештај за цените на становите 

Прибирање - полугодишно
Обработка - полугодишна

Деловни субјекти од областа на градежната дејност

- Цени на становите за кои изградбата е договорена,  и конечни цени 
на завршените станови во извештајното полугодие 
- Локација на станот, систем на градба, опременост на станот со 
инсталации, број и корисна површина на становите
- Вкупна цена по m2
- Трошоци за набавка на градежно земјиште, за градење, 
проектирање и останати трошоци

 

Деловни субјекти кои градат станбени објекти

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците: 15.07 и 15.01
(за претходното полугодие)
б) Рок за обработка на податоците: 30.07 и 30.01     
(за претходното полугодие)
в) Рок за публикување на податоците: 15.02
(за претходната година)

Следење на податоците за вредноста на договорената и конечната 
цена на становите за m2 и структурата на цените

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110108
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за урнати згради и станови

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Единици на локална самоуправа

- Податоци за зградата: локација, година на изградба, катност, 
материјал на надворешните ѕидови, намена и причина за уривање
- Податоци за становите: број, површина, сопственост, помошни 
простории и инсталации

 Целосен опфат 

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластено лице од 
локалната самоуправа и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците: 31.03;
б) Рок за обработка на податоците: 31.05;
в) Рок за публикување на податоците: септември

Следење на состојбата со намалување на станбениот фонд во 
Република Македонија, односно уривање на згради и станови и 
причината за нивното уривање

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110109
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за бесправно изградени објекти 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Единици на локална самоуправа

Локација на објектот, сопственост, вид на објектот, колку пати е 
истиот изградуван, намена на зградата и систем на градба

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластено лице од 
локалната самоуправа и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците: 31.03; 
б) Рок за обработка на податоците: 31.05;
в) Рок за публикување на податоците: 20.06

Следење на состојбата со бесправно изградените објекти во 
Република Македонија

Закон за државната статистика “Службен весник на Република 
Македонија“ бр.54/97 и 21/07

1. Број на истражување 110110
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за Јавен водовод 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти кои што управуваат со јавниот водовод

- Вкупно зафатено количество вода според видови на изворишта
- Испорачано количество вода според видови на корисници 
(домаќинства, стопанство, нестопанство и други корисници)
- Должина на водоводната мрежа и видови на објекти за подготовка 
односно пречистување на водата, број на водоводни приклучоци, 
улични хидранти, јавни чешми и година на почеток на експлоатација 
на водоводот.
- Список на населени места во состав на јавниот водовод

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците: 30.04;
б) Рок за обработка на податоците: 30.06;
в) Рок за публикување на податоците:септември

Следење на состојбата за водоснабдувањето, системи за преработка
 на водата и потрошувачката, односно искористеноста на 
испорачаното количество на вода во Република Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110111
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за Јавна канализација 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти кои што управуваат со јавната канализација

- Вкупно отпадни води од домаќинства, стопанство и водостопанство
- Вкупно пречистено количество на вода и начини на пречистувањето
- Вкупно испуштено количество на вода ( пречистена или 
непречистена) според видови на изворишта
- Канализациона мрежа, нејзина должина, црпни постројки, 
сепарациони системи, број на приклучоци, улични сливници и година 
на пуштање на системот во експлоатација  

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците: 30.04;
б) Рок за обработка на податоците: 30.06;
в) Рок за публикување на податоците:септември

Следење на состојбата со количината и начинот на одвод на отпадни
 води во Република Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110112
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тригодишен извештај за механизација и возниот парк во 
градежништвото

Прибирање - 2008 и 2011 година
Обработка - годишна
Извештаен период - 2007 и 2010 година

Деловни субјекти од областа на градежната дејност

Број, капацитет и јачина на градежните машини за : ископ, 
стабилизација на тлото, подготовка на градежни материјали, пловна 
механизација и останати градежни машини од возниот парк на 
деловниот субјект
Искористување на машинските капацитети односно бројна состојба 
на машините, старост, извршени ефективни часови и можен годишен
 фонд на машински часови

Примерок од деловни субјекти со најголемо учество во вредноста на 
реализацијата во градежништвото

Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците: 30.04
б) Рок за обработка на податоците: 20.06
в) Рок за публикување на податоците: 20.08

Следење на состојбата со градежната механизација и возниот парк 
во сопственост на деловните субјекти на Република Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110113
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тригодишен извештај за снабдување на градот со електрична 
енергија 

Прибирање - 2008 и 2011 година
Обработка - годишна
Извештаен период - 2007 и 2010 година

Деловни субјекти надлежни за снабдување на градот со електрична 
енергија

- Вкупна должина на разводната мрежа и број на инсталирани 
светлосни места за јавното осветлување
- Вкупно испорачано количество на електрична енергија според 
видовите потрошувачи и јачината на напонот на електричната 
енергија која што ја користат

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното  одделение за статистика

Република Македонија, градови

а) Рок за доставување на податоците: 30.04;
б) Рок за обработка на податоците: 30.06;
в) Рок за публикување на податоците: септември

Следење на состојбата со количината и јачината на испорачаната 
електрична енергија по видови потрошувачи во Република 
Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110114
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тригодишен извештај за улици и плоштади

Прибирање - 2008 и 2011 година
Обработка - годишна
Извештаен период - 2007 и 2010 година

Деловни субјекти од областа на комуналната дејност

Број, површина и должина на улици, број и површина на коловози, 
тротоари и плоштади и вид на финална покривка на улиците

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, градови

а) Рок за доставување на податоците: 30.04;
б) Рок за обработка на податоците: 30.06;
в) Рок за публикување на податоците: септември

Следење на состојбата со улиците и плоштадите и нивното 
одржување во Република Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110115
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тригодишен извештај за јавни зелени површини 

Прибирање - 2008 и 2011 година
Обработка - годишна
Извештаен период - 2007 и 2010 година

Деловни субјекти од областа на комуналната дејност

Број и површина на паркови, скверови, зеленило во станбените 
населби, ботанички и зоолошки градини, парк - шуми и други 
неспомнати зелени површини и должина на дрвореди

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, градови

а) Рок за доставување на податоците: 30.04;
б) Рок за обработка на податоците: 30.06;
в) Рок за публикување на податоците: септември

Следење на состојбата со јавните зелени површини во Република 
Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110116
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тригодишен извештај за број и површина на пазарите  

Прибирање - 2008 и 2011 година
Обработка - годишна
Извештаен период - 2007 и 2010 година

Деловни субјекти од областа на комуналната дејност

Број на пазари според видот на прехранбените продукти, опременост
 со инсталации, магацини, ладилници и друго. Површина на покриен 
и непокриен пазаришен простор, број на продавници во пазарот и 
број на други или специјализирани пазари

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, градови

а) Рок за доставување на податоците: 30.04;
б) Рок за обработка на податоците: 30.06;
в) Рок за публикување на податоците: септември

Следење на состојбата со пазарните простори и нивното уредување 
во Република Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110117
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тригодишен извештај за јавна служба на чистота 

Прибирање - 2008 и 2011 година
Обработка - годишна
Извештаен период - 2007 и 2010 година

Деловни субјекти од областа на комуналната дејност

Број и капацитет на возниот парк на службата, број на работници 
ангажирани за одржување на чистотата, количество и третман на 
собраното ѓубре

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика

Република Македонија, градови

а) Рок за доставување на податоците: 30.04;
б) Рок за обработка на податоците: 30.06;
в) Рок за публикување на податоците: септември

Следење на состојбата во јавните служби за чистота, нивната 
опременост и нивното функционирање во Република Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

1. Број на истражување 110118
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Деловни тенденции во градежнишвото

Прибирање - квартално 
Обработка - квартална

Деловни субјекти од областа на градежништвото

Податоци за тековната состојба и прогнози за работењето: 
ограничувачки фактори за работа; обезбеденост со порачки; 
финаниската состојба; бројна состојба и квалитет на механизацијата 
и опремата; состојба со наплатите; очекувањата за движењето на 
продажните цени, побарувачката и вработените

Примерок од деловни субјекти со најголемо учество во вредноста на 
реализацијата во градежништвото

Извештаен метод: Прашалникот го пополнува одговорното лице во 
деловниот субјект и преку Регионалните одделенија за статистика го 
доставува од Државен завод за статистика

Република Македонија

а) Рок за доставување материјалот од извештајната единица: до 15 - 
ти во тековниот месец за изминатиот квартал
б) Рок за обработка на податоците: 4 - та недела по изминатиот 
квартал
в) Рок за публикување на податоците: 5  - та недела по изминатиот 
квартал

Добивање квалитативни оцени за состојбата во градежништвото. 
Донесување краткорочни деловни одлуки од страна на деловните 
субјекти, како и водење на краткорочна економска политика на 
земјата

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Metodological Review and Recommendations for  harmonization the 
Business tendency surveys in transition economies - OECD/EUROSTAT

1. Број на истражување 110120
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за издадени одобренија за градење

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Единици на локалната самоуправа

- Локација на градбата
- Градежна големина на објектот
- Видови работа на градбата
- Вредност на објектот во илјади денари
- Начин на градење
- Број на станови

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластеното лице од 
локалната самоуправа, одделение за урбанизам и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку Регионалното  одделение за 
статистика

Република Македонија, 

а) Рок за доставување на податоците: 20 - ти во тековниот месец (за 
претходниот месец);
б) Рок за обработка на податоците: 30 - ти  во тековниот месец (за 
претходниот месец)
в) Рок за публикување на податоците: 05 - ти во наредниот месец 

Обезбедување на краткорочни показатели за динамиката во 
градежништвото, а се користат за пресметка на Бруто домашниот 
производ на тримесечно ниво по постојани цени.

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Manual - "Methodology of STS - R " - Eurostat

1. Број на истражување 110121
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен структурно-деловен извештај од секторот градежништво

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на градежништвото

- Вработени
- Приходи во илјади денари
- Плати во илјади денари
- Трошоци во илјади денари
- Инвестиции во илјади денари
- Податоци по единица на чиста дејност
- Податоци по општини

Целосен опфат

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика; користење на податоци од административни извори 
(Централен Регистар, Даночни Регистри и др.) 

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 30-
ти јуни за претходната година
б) Рок за обработка на претходни податоци: 31.12 за претходната 
година
в) Рок за обработка на конечни податоци: 18 месеци по 
референтната година

Структурни податоци по единици на чиста дејност и структурни 
податоци по општини

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 (Службен весник на Република Македонија бр. 09/06)

Commision Regulation (EC) No 2701/98, 1614/2002, 2056/2002

1. Број на истражување 110122
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за издадени одобренија за употреба

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Единици на локална самоуправа

- Локација на завршениот објект
- Градежна големина на завршениот објект
- Вид на објектот
- Вкупно завршени станови по видови
- Површина на деловниот простор во зградите со станови

Целосен опфат

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластено лице од 
Локалната самоуправа одделение за урбанизам и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку Регионалното одделение за 
статистика.

Република Македонија

Експериментално од 2008 година.
а) Рок за доставување на податоци: 20 - ти во тековниот за 
претходниот месец.
б) Рок за обработка на податоците: 30 - ти во тековниот за 
претходниот месец.
в) Рок за публикување на податоците: 05 - ти во наредниот месец. 

Обезбедување на краткорочни показатели за динамиката на градба 
на завршените објекти, а се користат за пресметка на Бруто 
домашниот производ на тримесечно ниво по постојани цени 

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Manual  "Methodology of STS - R" Reg. 1165/98
"Classification of Types of Constructions" - EUROSTAT
"Statistical Classifications of Products by Activity" - EUROSTAT

1. Број на истражување 110124
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Градежништво
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај за индекси на цени во градежништвото по 
позиции на градба

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечна

Деловни субјекти од областа на градежната дејност

- Назив на позицијата на градежните работи 
- Просечна договорена цена по позиции на градба, по единица мерка,
 во денари
- Просечна договорена цена на градежниот материјал, по единица 
мерка, во денари

Примерок од деловни субјекти кои изведуваат самостојно поголеми 
градежни објекти

Извештаен метод - извештајот го пополнува овластено лице од 
деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку Регионалното одделение за статистика.

Република Македонија

Пилот истражување од 2010 година:
а) Рок за доставување податоци: 20.04; 20.07; 20.10; 20.01. за 
претходното тримесечје.
б) Рок за обработка на податоците: 10.05; 10.08; 10.11; 10.02. за 
претходното тримесечје.
в) Рок за публикување на податоците: 15.05; 15.08; 15.11; 15.02. за 
претходното тримесечје.

Обезбедување на краткорочни показатели за динамиката на цените 
по позиции на градба, а се користат за пресметка на Бруто 
домашниот производ на тримесечно ниво по постојани цени.

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Manual  "Methodology of STS - R" Reg. 1165/98

1. Број на истражување 110125
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за железнички превоз 

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Јавно претпријатие Македонски железници

1. Податоци за патнички превоз:број на превезени патници и 
патнички километри во национален и меѓународен превоз
2. Податоци за товарниот превоз:превезени тони стоки, нето тонски 
километри во национален и меѓународен превоз

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за достава на материјалот од извештајната единица: 15-ти во 
месецот за претходниот месец
б) рок за конечна обработка 28 во месецот за претходниот месец

Обезбедување на показатели за движењата на патниците и стоките

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Glossary for transport statistics,Third 
edition,2003,EUROSTAT,ECMT,UN/ECE

1. Број на истражување 120101
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за аеродроми

Прибирање - месечно
Обработка - месечна 

ЈПАУ Македонија

1. Податоци за воздухопловите:број на полетани и слетани 
воздухоплови со домашни и странски компании
2. Податоци за патнички превоз: број на качени, симнати и во транзит
 превезени патници со домашни и странски компании 
3. Податоци за товарниот превоз: натоварени истоварени и во 
транзит превезен товар и пошта со домашни и странски компании

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за достава на материјалот од извештајната единица:15-ти во 
месецот за претходниот месец
б) рок за конечна обработка 28 во месецот за претходниот месец

Обезбедување на показатели за движењата на патниците и стоките

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)

Manual on the ICAO Statistics Programme.19994 6/94 E/P1/2000
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за патничкиот превоз 

Прибирање - месечно
Обработка - месечна 

Евиденцијата на деловните субјекти

1. Податоци за автобуси :број на автобуси,автобуси   земени под 
наем,технички исправни и број на седишта
2. Податоци за поминати километри:број на превезени патници и 
патнички километри во национален и меѓународен превоз

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија за статистика

Населени места

а) рок за достава на матријалот од извештајната единица:15-ти во 
месецот за претходниот месец
б) рок за конечна обработка 28 во месецот за претходниот месец

Обезбедување на показатели за движењата на патниците

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
 Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.68/04 и 127/06)
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.54/07)
Закон за јавните патишта ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.26/96,40/99,96/00,29/04,68/04,31/06,30/07 и 137/07)

Glossary for transport statistics,Third edition,2003 
EUROSTAT,ECMT,UN/ECE

1. Број на истражување 120103

                                  Страна 139



Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за градскиот превоз 

Прибирање - месечно
Обработка - месечна 

Евиденцијата на деловните субјекти 

1. Податоци за автобусите:број на автобуси,седишта и стоења
2. Податоци за поминати километри:број на вкупно поминати 
километри и вкупно превезени патници  во градски и приградски 
превоз

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија за статистика

Населени места

а) рок за достава на матријалот од извештајната единица:15-ти во 
месецот за претходниот месец
б) рок за конечна обработка 28 во месецот за претходниот месец

Обезбедување на показатели за движењата на патниците 

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
 Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.68/04 и 127/06)
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.54/07)
Закон за јавните патишта ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.26/96,40/99,96/00,29/04,68/04,31/06,30/07 и 137/07)

Glossary for transport statistics, Third edition, 2003, EUROSTAT, ECMT, 
UN/ECE
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај за товарниот патен превоз 

Прибирање - неделно
Обработка -тримесечна

Евиденцијата на деловните субјекти

1.Поминати километри,превезени стоки по видови,  тонски 
километри, превоз за сопствени  и комерцијални потреби, превоз на 
опасни материи, превоз по дестинации

Примерок

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија

Населени места

а) седум дена после анкетираната недела
б) рок за конечна обработка 30 во месецот за тримесечието

Обезбедување на  податоци за движењата на стоките,  за 
комерцијални и сопствени потреби

Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97 и 
21/07);
 Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.68/04 и 127/06)
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.54/079)
Закон за јавни патиштата ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.26/96,40/99,96/00,29/02,68/04,31/06,30/07 и 137/07)

Council  Regulation (EU) N: 1172/98 
Road freight transport methodology, 2005
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за железничкиот превоз 

Прибирање - годишно
Периодика годишна

Јавно претпријатие" Македонски железници" 

1. Железничка инфраструктура и транспортна опрема
2. Број на превезени патници,патнички киломери во национален и 
меѓународен превоз
3. Видови на стоки, извоз, увоз и транзит по земји и превоз со 
контејнери
4.Осовински,локомотивски и бруто тонски километри, искористеност 
на превозните средства, потрошувачка на гориво, мазиво и 
електрична енергија, железнички сообраќајни незгоди
5.Приходи ,трошоци,инвестиции во основни средства и број на 
вработени

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за доставување  25.04 за претходната година
б) рок за конечна обработка 30.04 за претходната година

Обезбедување  показатели за движењата на патниците и стоките

Закон за државната статистика ( "Службен весник на РМ" бр. 54/97 и 
21/07)

Glossary for transport statistics, Third edition,2003, EUROSTAT, ECMT, 
UN/ECE
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за прометот на железничките станици 

Прибирање - годишно
Периодика - годишна

Јавно претпријатие" Македонски железници" 

1.Број на отпатувани патници и натоварена и истоварена стока на 
железнички станици
2.Број на отпатувани патници и натоварена и истоварена стока

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика 

Општини

а) рок за доставување  01.05 за претходната година
б) рок за конечна обработка 10.05 за претходната година

Обезбедување на податоци за патници и стоки по железнички 
станици 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

Glossary for transport statistics, Third edition,2003, EUROSTAT, ECMT, 
UN/ECE
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за езерскиот превоз 

Прибирање - годишно
Периодика - годишна

Евиденцијата на деловните субјекти 

1.Транспортна опрема
2.Број на превезени патници,патнички километри во национален 
превоз
3.Приходи ,трошоци и број на вработени

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија за статистика

Република Македонија

а) рок за доставување 15.04 за претходната година
б) рок за конечна обработка 20.04 

Обезбедување на  показатели за движењата на патниците

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај  за воздухопловниот превоз 

Прибирање - годишно
Периодика - годишна 

Евиденцијата на деловните субјекти

1.Податоци за:транспортна опрема 
2.Податоци за: број на комерцијални и некомерцијални летови и 
часови, број на денови за летање, патнички и тонски километри во 
редовен и чартер превоз
3.Податоци за:превоз на патници и стоки по дестинации
4.Податоци за приходи: од редовни и нередовни летови и други 
приходи
5.Податоци за трошоци: за операции  на летање, поправки и 
одржување и амортизација, трошоци за одржување,за услуги на 
патници, билети и промоција, оперативни, вонредни и други трошоци
6.Податоци за вработените:вкупен број на вработени и број на 
вработени со полно и делумно работно време

Целосен 

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за доставување  25.03 за претходната година
б) рок за конечна обработка 30.03 за претходната година

Обезбедување на  натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

Manual on the ICAO Statistics Programme,1994 6/94 E/P1/2000
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за аеродроми

Прибирање - годишно
Периодика - годишна 

ЈПАУ" Македонија"

1.Податоци за приходи: од продажба на учиноци,од финансирање и 
вонредни приходи
2.Податоци за трошоци: за суровини, услуги, репрезентација, премии,
 нематеријални,трошоци,амортизација и останати трошоци
3.Податоци за вработени: вработени со полно и делумно работно 
време

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика 

Република Македонија

а) рок за доставување  20.03 за претходната година
б) рок за конечна обработка 25.03 

Обезбедување на  натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

Manual on the ICAO Statistics Programme,1994, 6/94,E/P1/2000
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за регистарот на воздухопловите 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Дирекција за цивилна и воздушна пловидба

1.Податоци за:типот и категоријата на воздухопловот
2.Податоци за:бројот на воздухоплови во комерцијални  операции

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за доставување 25.03 за претходната година
б) рок за конечна обработка 28.03 за претходната година
в) рок за публикување 30.03 за претходната година

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

Manual on the ICAO Statistics Programme,1994
6/94,E/P1/2000
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за несреќите на воздухопловите 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Дирекција за цивилна и воздушна пловидба

1. Податоци за број на воздухопловни незгоди

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за доставување 25.03 за претходната година
б) рок за конечна обработка 28.03 за претходната година
в) рок за публикување 30.03 за претходната година

Обезбедување на натурални податоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

Manual on the ICAO Statistics Programme,1994
6/94,E/P1/2000
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за патниот превоз 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Евиденцијата на  деловните субјекти 

1.Податоци за приходи: од превоз на патници, стоки, наемнина, 
субвенции, компензации, регреси и вонредни и други приходи
2.Податоци за трошоци: за гориво и мазиво, резервни материјали, 
наемнина и други трошоци и надоместоци на трошоци на 
вработените
3.Податоци за инвестиции: во згради, набавка и одржување на 
возила
4.Податоци за потрошувачка на гориво и мазиво:во патнички и 
товарен превоз
5.Податоци за вработени: со ополно и делумно
работно време и според полот

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија

Населени места

а) рок за доставување 15.04 за претходната година
б) рок за конечна обработка 30.05 за претходната година

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07);
Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на Република
 Македонија" бр.68/04 и 127/06)
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.54/07)
Закон за јавните патишта ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.26/96,40/99,96/00,29/04,68/04,31/06,30/07 и 137/07)
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за градскиот превоз 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Евиденцијата на  деловните субјекти 

1.Податоци за: транспортна опрема и инфраструктура
2.Податоци за приходи од превоз на патници 
3.Податоци за трошоци: за гориво и мазиво, резервни материјали, 
вкалкулирани плати, наемнина и други трошоци и надоместоци на 
трошоци на вработените 
4.Податоци за инвестиции во основни средства:во згради, набавка на
 возила и за одржување на вози
5.Податоци за потрошувачка на гориво и мазиво
6.Податоци за вработени: со полно и делумно работно време и 
според полот

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија

Населени места

а) рок за доставување 15.04 за претходната година
б) рок за конечна обработка 30.04 за претходната година

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07);
Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на Република
 Македонија" бр.68/04 и 127/06)
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.54/07)
Закон за јавните патишта ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.26/96,40/99,96/00,29/04,68/04,31/06,30/07 и 137/07)
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за такси  превоз 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Евиденција на деловните субјекти

1. Податоци за транспортна опрема
2. Податоци за: поминати километри во градски, приградски и 
меѓуградски превоз
3. Податоци за приходи
4. Податоци за порошувачка на гориво
5. Податоци за вработени

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија

Населени места

а) рок за доставување 20.04. за претходната година
б) рок за конечна обработка 15.05 за претходната година

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07);
Закон за превоз во патниот сообраќај("Службен весник на Република 
Македонија" бр.68/04 и 127/06)
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за патишта и мостови 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Фонд за магистрални и регионални патишта

1. Податоци за магистрални и регионални патишта:асфалт, макадам, 
земјани и непросечени
2. Податоци за мостови на магистрални и регионални патишта
3. Податоци за автопатишта
4. Податоци за меѓународни Е патишта
5. Податоци за инвестиции и одржување

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика 

Република Македонија

а) рок за доставување 10.04. за претходната година
б) рок за конечна обработка 15.04 за претходната година

Обезбедување на податоци за патната мрежа

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07);
Закон за превоз во патниот сообраќај("Службен весник на РМ" 
бр.68/04 и 127/06)
Закон за јавните патишта ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.26/96,40/99,96/00,29/04,68/04,31/06,30/07 и 137/07)
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за патишта и мостови 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Општини

1. Податоци за локални патишта: афалт, коцка, макадам, земјани  и 
непросечени

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија

Општини

а) рок за доставување 10.04. за претходната година
б) рок за конечна обработка 15.04 за претходната година

Обезбедување на податоци за локалната патна мрежа

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07);
Закон за превоз во патниот сообраќај("Службен весник на РМ" 
бр.68/04 и 127/06)
Закон за јавните патишта ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.26/96,40/99,96/00,29/04,68/04,31/06,30/07 и 137/07)
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за гасоводи

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

ГАМА и МАКПЕТРОЛ

1. Податоци за:капацитет и извршен транспорт на гас,проток во м3
2. Податоци за потрошена електрична енергија, приходи, 
трошоци,инвестиции и вработени

Целосен 

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за доставување 10.04 за претходната година
б) рок за конечна обработка 20.05 за претходната година
г) рок за публикување 15.06 за претходната година

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за нафтоводи

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

ГРТ - ВАРД ДООЕЛ

1. Податоци за:капацитет и извршен транспорт на нафта,тонски 
километри
2. Податоци за потрошена електрична енергија,приходи, 
трошоци,инвестиции и вработени

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за доставување 20.05 за претходната година
б) рок за конечна обработка 30.05 за претходната година
г) рок за публикување 15.06 за претходната година

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Броење на собракајот

Обработка - петгодишна

Фонд за магистрални и регионални патишта
ЈП Македонијапат

1. Податоци за густина на патниот сообраќај, должина и 
искористеност на патиштата и должина на делови од Е патот

Целосен

Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го 
доставува до Државниот завод за статистика
Државниот завод за статистика учествува во контролата на 
броењето, подготвува методолошко упатство, одржува состаноци и 
консултации  со Фондот за магистрални и регионални патишта и ЈП 
Македонија пат
Подготвува одлука до Владата на РМ за давање 
согласност за спровеување на Европскиот договор за главните 
меѓународни сообраќајни артерии
Врши контрола на податоците,ги доставува на Влада на РМ за 
верификација и ги доставува во Женева

Република Македонија

а) рок за доставување 03. 2011
б) рок за конечна обработка 03.2011

Планирање на изградба и одржување на патната мрежа
Изградба на другата патна инфраструктура(бензиски пумпи, 
паркиралишта и други инсталации)
Обезбедување на заштита на човековата околина
Следење на потрошувачката на гориво во земјата

Обезбедување на податоци за меѓународна споредба о другите земји

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07);
Закон  за превоз во патниот сообраќај("Службен весник на Република
 Македонија" бр.68/04 и 127/06)

Recommentations to Goverments on the Combined Census of Motor 
Traffic and inventory UN ECE
Europen Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) of 1975 
(ECE/TRANS/16
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен структурно-деловен извештај за сообраќај, складирање и 
врски

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на транспортот

- Вработени
- Приходи во илјади денари
- Плати во илјади денари
- Трошоци во илјади денари
- Инвестиции во илјади денари
- Податоци по единица на чиста дејност
- Податоци по општини

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика; користење на податоци од административни извори 
(Централен Регистар, Даночни  Регистри и др.) 

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 30-
ти јуни за предходната година
б) Рок за обработка на предходни податоци: 31.12 за претходната 
година
в) Рок за обработка на конечни податоци: 16 месеца по 
референтната година

Структурни податоци по единица на чиста дејност и структурни 
податоци по општини

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( "Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

Commision Regulation (EC) No 2701/98, 1614/2002, 2056/2002
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Транспорт
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за паркиралишта и гаражи

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

ЈП Градски паркинг

Податоци за:број на гаражи и места за паркирање (покриени, 
откриени и на катови)

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за достава 10.04
б) рок за конечна обработка 20.04
б) рок за публикување 25.04

Обезбедување податоци за пресметка на вредностите на услугите 
како дел на финансиската потрошувачка на домаќинствата

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
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Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за поштенски средства,мрежа и услуги 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

АД Македонска пошта

1. Податоци за единици на поштенска мрежа
2. Податоци за ЕМС пратки
3. Податоци за писмоносни, пакетни, телеграфски и телефонски 
услуги во национален и меѓународен промет
4. Податоци за приходи, трошоци и инвестиции
5. Број на вработени: вработени со полно и делумно работно време

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика 

Република Македонија

а) рок за доставување 10.04. за претходната година
б) рок за конечна обработка 15.04 за претходната година

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

Development of statistics on postal and courier sevices, 
2001,EUROSTAT

1. Број на истражување 120201

                                  Страна 159



Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај  за телекомуникациски средства,мрежа и услуги 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

АД Македонски телекомуникации

1. Податоци за телефонски линии:единечни, ИСДН БРА, ИСДН ПРА и
 2 Мб/с
2. Податоци за телефонски, телеграфски,телекс и интернет 
претплатници
3. Податоци за телефонски импулси, импулси од јавни телефонски 
говорници,интернет часови и макпак
4. Податоци за приходи, трошоци и инестиции
5. Податоци за вработени: со полно и делумно работно време

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика 

Република Македонија

а) рок за доставување 10.04. за претходната година
б) рок за конечна обработка 15.04

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

Business statistics manual Communications services Council Regulation 
EC, EURATOM N:58/97, Council Regulation  N:1165/98

1. Број на истражување 120202

                                  Страна 160



Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за мобилната мрежа и услуги 

Прибирање - годишно
Обработка  - годишна

Т-Мобиле СКОПЈЕ
КОСМОФОН КОСМОТЕ ГРУП

1.Податоци за капацитети:мобилнии линии(инсталиран капацитет)
2.Податоци за мобилни претплатници:единечни,тандем припеид
3.Податоци за приходи,претплата.роаминг и останати 
4.Податоци за трошоци
5.Податоци за инвестиции:во градежни објекти,машини и други 
материјални и нематеријални основни средства
6.Податоци за вработени:број на вработени со полно и делумно 
работно време

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за доставување 10.04 за претходната година
б) рок за конечна обработка 15.04 за претходната година
в) рок за публикување 30.08 за претходната година

Обезбедување на натурални и финансиски податоци

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

Bisiness statistics manual:Communications services Councils 
Regulations EC,
EURATOM N:58/97, Councils Regulations N:1165/98

1. Број на истражување 120203

                                  Страна 161



Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за телекомуникациски опрема и услуги 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

АД Македонски телекомуникации

1. Податоци за телефонски линии:единечни, ИСДН БРА, ИСДН ПРА и
 2 Мб/с
2. Податоци за телефонски претплатници
3. Податоци за вработени

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика 

Населени места

а) рок за доставување 10.04. за претходната година
б) рок за конечна обработка 15.04 за претходната година

Обезбедување натурални показатели

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

Business statistics manual Communications services Council Regulation 
EC, EURATOM N:58/97, Council Regulation  N:1165/98

1. Број на истражување 120204

                                  Страна 162



Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за поштенски услуги 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

АД Македонска пошта

1. Податоци за писмоносни пратки
2. Податоци за пакетни пратки
3. Податоци за вработени

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика 

Населени места

а) рок за доставување 10.04. за претходната година
б) рок за конечна обработка 15.04 за претходната година

Обезбедување на натурални податоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07);

Development of statistics on postal and courier sevices, 
2001,EUROSTAT

1. Број на истражување 120205

                                  Страна 163



Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за поштенски промет 

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

ЈП "Македонски пошти"

1.Број на испратени и пристигнати писмоносни и пакетни пратки,ЕМС 
пратки, број на телеграфски и телефонски услуги

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за достава на материјалот од извештајната единица: 15-ти во 
месецот за претходниот месец
б) рок за конечна обработка 28 во месецот за предходниот месец

Обезбедување на податоци за поштенските услуги

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97)

Development of statistics on postal and courier sevices, 
2001,EUROSTAT

1. Број на истражување 120206

                                  Страна 164



Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за телекомуникации 

Прибирање - месечно
Обработка -месечна

АД "Македонски телекомуникации"

1.Податоци за  телефонски импулси
2.Податоци за  макпак

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за достава на материјалот од извештајната единица: 15-ти во 
месецот за претходниот месец
б) рок за конечна обработка 28 во месецот за предходниот месец

Обезбедување на податоци за телекомуникациските услуги

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

Bisiness statistics manual:Communications services Councils 
Regulations EC, EURATOM N:58/97, Councils Regulations N:1165/98

1. Број на истражување 120207

                                  Страна 165



Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за мобилна телефонија

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Т-мобиле АД СКОПЈЕ
КОСМОФОН КОСМОТЕ ГРУП

1.Податоци за мобилни импулси,смс пораки,мобилни разговори

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува одговорното 
лице  и го доставува до Државниот завод за статистика

Република Македонија

а) рок за достава на материјалот од извештајната единица:15-ти во 
месецот за претходниот месец
б) рок за конечна обработка 28 во месецот за претходниот месец
в) рок за публикување 17-ти во наредниот месец

Обезбедување на податоци за телекомуникациските услуги

Закон за државната статистика("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

Bisiness statistics manual:Communications services Councils 
Regulations EC,
EURATOM N:58/97, Councils Regulations N:1165/98

1. Број на истражување 120208

                                  Страна 166



Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за деловни субјекти кои користат информатичко -
комуникациски технологии

Годишна

Деловни субјекти (нефинансиски)

Користење на информатичко-комуникациски технологии (ИКТ-како на 
пример: компјутер, интернет), е-трговија, кај нефинансиските деловни
 субјекти.

Примерок

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика.

Република Македонија и по општини

а) прибирање на податоците до крајот на јули во тековната година за 
тековната година (а одредени прашања се однесуваат за 
претходната година).
б) обработка на податоците - крај на септември
в) публикување на податоците - средина на декември

Утврдување на достапноста и начинот на користење на ИКТ и е-
трговија кај деловните субјекти

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

NACE rev.1
Regulation (EC) No. 808/2004 and 1099/2005

1. Број на истражување 120209
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Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за деловни субекти од финансискиот сектор кои користат 
информатичко-комуникациски технологии

Годишна

Деловни субјекти (финансиски)

Користење на информатичко-комуникациски технологии (ИКТ) како на
 пример: компјутер, интернет, е-трговија, кај финансиските деловни 
субјекти.

Целосен

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика.

Република Македонија и по општини

а) прибирање на податоците до крајот на јули во тековната година за 
тековната година (а одредени прашања се однесуваат за 
претходната година).
б) обработка на податоците - крај на септември
в) публикување на податоците - средина на декември

Утврдување на достапноста и начинот на користење на ИКТ и е-
трговија кај деловните субјекти

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

NACE rev.1
Regulation (EC) No. 808/2004 and 1099/2005

1. Број на истражување 120210
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Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Прашалник за користење на информатичко-комуникациски 
технологии во домаќинствата и кај поединци

Годишна

Домаќинство и избраниот поединец во домаќинството.

Опременост и користење на информатичко-комуникациски 
технологии во домаќинствата и од поединците.

Примерок

Анкета

Република Македонија и по општини

а) прибирање на податоците - почеток на април тековната година за 
првиот квартал од тековната година (а одредени прашања се 
однесуваат на претходната година)..
б) обработка на податоците - крај на септември
в) публикување на податоците - средина на декември

Утврдување на степенот на опременост и користењето на на ИКТ и е-
набавки во домаќинствата и од поединците.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања 
( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/02)

Regulation (EC) No. 808/2004 and 1099/2005

1. Број на истражување 120211
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Комуникации
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај  за користење на информатичко-комуникациски технологии 
во министерства, агенции,владини организации и јавни претпријатија

Годишна

Субјекти од јавниот сектор (државната администрација, јавните 
претпријатија и локалната самоуправа)

Користење на информатичко-комуникациски технологии (ИКТ) како на
 пример: компјутер, интернет, е-трговија, во јавниот сектор.

Целосен

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика.

Република Македонија и по општини

а) прибирање на податоците до крајот на јули во тековната година за 
тековната година (а одредени прашања се однесуваат за 
претходната година).
б) обработка на податоците - крај на септември
в) публикување на податоците - средина на декември

Утврдување на достапноста и начинот на користење на ИКТ и е-
трговија кај деловните субјекти од јавниот сектор.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/2006)

NACE rev.1

1. Број на истражување 120212
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Туризам
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за туристи и ноќевања 

Прибирање-месечно
Обработка-месечна

Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти од стопанството и 
вон стопанството кои во својот состав имаат објекти за сместување 
на гости, туристички друштва, туристички агенции и бироа и 
надлежни општински органи на управа

Доаѓања и ноќевања на домашни и странски туристи по видови на 
туристички места, по видови и категории на објекти и  по земја на 
припадност, број на соби и легла по видови и категории на објектите 
за сместување и планиран број на ноќевања

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделенија за статистика

Населени места

а) рок за доставување: до 20-ти во месецот за претходниот месец
б) рок за обработка: до 30-ти во месецот за претходниот месец
в) рок за публикување: 5 дена по обработката на податоците

Обезбедување на основите и обемот и структурата на туристичкиот 
промет и за капацитетите на угостителските и други објекти за 
сместување на гости за следење на состојбите на туризмот во РМ

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95

1. Број на истражување 130101
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Туризам
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за странски туристи

Прибирање - петогодишно 2009
Обработка - петогодишно
Состојба - јуни, јули, август и септември тековната година

Анкетирани странски туристи избрани од множеството туристи во 
однапред избрани објекти и места

Социо-економската структура на странските туристи; структура на 
трошоците за време на престојот; начинот и целта на престојот;  
мислење и оценка за престојот

Примерок

Метод на анкетирање. Анкетарот-лице вработено на рецепција ги 
анкетираат по случаен избор странските туристи во сместувачките 
објекти

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
30.10 за тековната година 
б) рок за обработка на податоците: 4 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: до 30.04 за претходната година

Обезбедување на податоци за просечните дневни трошоци на 
странските туристи и основните структури на потрошувачката кои ќе 
послужат како база за пресметките во билансите на РМ, просечен 
број на денови на престој, оценка за услугите и сл

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07);

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95

1. Број на истражување 130102
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Туризам
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета на странски посетители

Прибирање - петогодишно 2009
Обработка - петогодишно
Состојба - јуни, јули, август и септември тековната година

Анкетирани странски посетители на однапред избрани гранични 
премини според определен критериум

Податоци за анкетираното лице; карактерот на престојот 
(еднодневен излет, транзит или повекедневен престој), структурата 
на трошоците; мислење и оценка за услугите 

Примерок

Метод на анкетирање. Анкетарот ги анкетира по определен 
критериум странските посетители на граничните премини и 
аеродромите 

Гранични премини

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
30.10 за тековната година 
б) рок за обработка на податоците: 4 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: до 30.04 за претходната година
 

Обезбедување на податоци за просечната дневна потрошувачка и 
структурата на истата, како и утврдување на пропорциите за бројот 
на излетници и транзитните патници во вкупниот број на странци кои 
влегуваат на граничните премини кои ќе послужат како база за 
пресметките на билансите на РМ

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95

1. Број на истражување 130103
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Туризам
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за за патувањето на домашното население

Прибирање - петогодишно 2012
Обработка - петогодишно
Извештаен период-претходната година

Членовите  на домаќинствата во однапред избрани домаќинства

Бројот на патувања и напревените трошоци во земјата и странство 
на службените патувања, еднодневните излети, повќедневните 
престои и годишните одмори. Начинот на патување, местото на 
престој и времето на престој

Примерок

Метод на анкетирање. Анкетарот ги анкетира членовите на 
домаќинствата и преку Регионалните одделенија за  статистика ги 
доставуваат до Државниот завод за статистика

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
30.04 за претходната година 
б) рок за обработка на податоците: 4 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: до 30.10 за претходната година
 

Обезбедување на податоци за структурата на патувањата на 
домашното население на годишни одмори, службени патувања, 
еднодневни 
излети и повеќедневни престои; големината и структурата на 
трошоците на тие патување; должината на престој по видови места и
 објекти

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95

1. Број на истражување 130104
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Туризам
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за патување на домашното население

Прибирање - петогодишно 2012
Обработка - петогодишно
Извештаен период-претходната година

Членовите  на домаќинствата во однапред избрани домаќинства

Социо-економската структура на анкетираното домаќинство и 
членовите на домаќинството (број на членови, односот спрема 
носителот, полот, возраста, школската подготовка, занимање и 
приходите)

Примерок

Метод на анкетирање. Анкетарот ги анкетира членовите на 
домаќинствата и преку Регионалните одделенија за  статистика ги 
доставуваат до Државниот завод за статистика

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
30.04 за претходната година 
б) рок за обработка на податоците: 4 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: до 30.10 за претходната година
 

Обезбедување на податоци за социо-економската структура на 
анкетираните домаќинства и членовите за публикување на 
податоците од Анкетата за патувањето на домашното население

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95

1. Број на истражување 130105
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Туризам
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен структурно-деловен извештај за хотели и ресторани

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на угостителството 

- Вработени
- Приходи во илјади денари
- Плати во илјади денари
- Трошоци во илјади денари
- Инвестиции во илјади денари
- Податоци по единица на чиста дејност
- Податоци по општини
- Податоци по единица на чиста дејност
- Податоци по општини

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика; користење на податоци од административни извори 
(Централен Регистар, Даночни  Регистри и др.) 

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 30-
ти јуни за предходната година
б) Рок за обработка на предходни податоци: 31.12 за претходната 
година
в) Рок за обработка на конечни податоци: 16 месеца по 
референтната година

Структурни податоци по единица на чиста дејност и структурни 
податоци по општини

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( "Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)
Одлука за утврдување на Националната номенклатура на 
индустриски производи ( "Службен весник на Република Македонија" 
бр.43/06)

Commision Regulation (EC) No 2701/98, 1614/2002, 2056/2002

1. Број на истражување 130106
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај за угостителски објекти 

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечно

Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни субјекти кои
 во својот состав имаат угостителски деловни единици

Бројот и територијалниот распоред на угостителскоте единици, 
вкупен промет и по видови на услуги, број на работници и број на 
седишта по видови и категории деловни единици, промет и количини 
по оделни производи и услуги и промет по месеци

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделенија за статистика  

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
20-ти во месецот за претходното извештајно тримесечие
б) рок за обработка на податоците: 6 недели по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на 
податоците

Обезбедување на податоци за мрежата, капацитетите, вработените и
 прометот на угостителските деловни единици за следење на 
состојбите во угостителството во РМ.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Правилник за минимално технички услови за вршење на туристичка 
дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/06)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)

1. Број на истражување 130201
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за работата на самостојните угостителски дуќани 

Прибирање - годишно
Обработка - годишно
Извештаен период-претходната година

Министерство за финансии, Подрачните одделенија на Управата за 
јавни приходи

Бројот и територијалниот распоред на самостојните угостителскоте 
дуќани-трговци поединци, вкупен промет и по видови на услуги, број 
на работници и број на  седишта по видови  деловни единици, промет
 и количини по оделни производи и услуги

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во Подрачното  одделение на Управата за приходи  и го 
доставува до Државниот завод за статистика преку Регионалните 
одделенија 
за статистика

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
15.05 тековната година за претходната година
б) рок за обработка на податоците: 2 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на 
податоците

Обезбедување на податоци за мрежата, капацитетите, вработените и
 прометот на самостојните угостителските дуќани-трговци поединци 
за следење на состојбите во угостителството во РМ.

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07); 
Закон за угостителска дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Правилник за минимално технички услови на објектите за вршење на
 туристичка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/06)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)

1. Број на истражување 130202
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за потрошувачката на суровини за приготвување 
храна во угостителството 

Прибирање - годишно
Обработка - годишно
Извештаен период-претходната година

Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни субјекти  
кои во својот состав имаат угостителски деловни единици

Количини, вредности и просечни цени за одделни производи

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено  
лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделенија за статистика

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
15.03 тековната година за претходната година
б) рок за обработка на податоците: 2 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на 
податоците

Обезбедување на податоци за потрошувачката на суровини преку кои
 се пресметува големината и структурата на репродукционата 
потрошувачка во угостителството

Закон за државната статистика ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07); 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Правилник за минимално технички услови на објектите за вршење на
 туристичка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/06)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Техничка опременост и кадри во угостителството 

Прибирање - тригодишно 2010
Обработка - тригодишно
Состојба - 31.08 тековната година

Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни субјекти кои
 во својот состав имаат угостителски деловни единици

Бројот и техничкиот капацитет на пооделни уреди, апарати и опрема. 
Вкупниот број на вработени-редовни и сезонски според степен на 
образование и занимање

Целосен  

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено  
лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделенија за статистика  

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
30.09 за тековната година 
б) рок за обработка на податоците: 2 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на 
податоците

Обезбедување на податоци за техничката опременост на 
угостителските деловни единици како и податоци за бројот на 
вработените за следење на состојбите во угостителството во РМ

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Правилник за минимално технички услови на објектите за вршење на
 туристичка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/06)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Капацитети за сместување во угостителството

Прибирање - петогодишно 2010
Обработка - петогодишно
Состојба - 01.08 тековната година

Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти од стопанството и 
вон стопанството кои во својот состав имаат објекти за сместување  
на гости, туристички друштва, туристички  агенции и бироа и  
надлежни општински органи на управата

Број на соби и легла; техничка опременост на собите; број, вид и 
капацитетот за давање услуги за исхрана и точење пијалаци; број и 
капацитет на посебни простории и објекти за давање дополнителни  
услуги; година на изградба; сезона на работа; површина и  
ревалоризирана вредност

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено  
лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделенија за статистика  

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
30.08 за тековната година 
б) рок за обработка на податоците: 3 месеци по доставувањето  на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: до 31.12 за тековната година 

Обезбедување на податоци за вкупните сместувачки капацитети за 
нивните технички и други карактеристики со кои се изразува видот и 
нивото на комфорот и содржината на туристичката понуда 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Правилник за минимално технички услови на објектите за вршење на
 туристичка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/06)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Капацитети за сместување во угостителството - кампови

Прибирање - петогодишно 2010
Обработка - петогодишно
Состојба - 01.08 тековната година

Угостителски деловни субјекти и деловни субјекти од стопанството и 
вон стопанството кои во својот состав имаат објекти за сместување 
на гости-кампови

Капацитет за сместување-површина, број на сопствени камп-куќички 
и број на камп-куќички и шатори што може да се постават; 
опременоста  со санитерни уреди; број и капацитет на посебни 
простории и објекти за давање дополнителни услуги; ревалоризирана
 вредност

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделенија за статистика

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
30.08 за тековната година 
б) рок за обработка на податоците: 3 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: до 31.12 за тековната година

Обезбедување на податоци за камповите нивните технички и други 
карактеристики со кои се изразува нивото на комфорот и содржината 
на туристичката понуда

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Правилник за минимално технички услови на објектите за вршење на
 туристичка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/06)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Попис на капацитетите во угостителството

Прибирање - петогодишно 2008
Обработка - петогодишно
Состојба - 30.09 тековната година

Угостителски деловни субјекти, неугостителски деловни субјекти кои 
во својот состав имаат угостителски објекти, самостојни угостителски
 дуќани

Локација, вид, големина на деловниот простор, бројот на работници, 
бројот на седишта и прометот 

Целосен

Попис. Попишувачите ги прибираат податоците од теренот и преку 
Регионалните одделенија ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
01-15.10 за тековната година 
б) рок за обработка на податоците: 4 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: до 30.03 за претходната година
 

Обезбедување на целосна слика  за бројот , видот и големината на 
угостителските објекти на територијата на РМ 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Правилник за минимално технички услови на објектите за вршење на
 туристичка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/06)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95

1. Број на истражување 130207

                                  Страна 183



Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Попис на капацитетите во угостителството-сместувачки објекти

Прибирање - петогодишно 2008 
Обработка - петогодишно
Состојба - 30.09 тековната година

Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти од стопанството и 
вон стопанството кои во својот состав имаат објекти за сместување 
на гости, објекти за сместување во сопственост на трговци поединци

Локација, вид, големина на деловниот простор, бројот на работници, 
бројот на соби и легла

Целосен

Попис. Попишувачите ги прибираат податоците од теренот и преку 
Регионалните одделенија ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика

Населени места

а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: до 
01-15.10 за тековната година 
б) рок за обработка на податоците: 4 месеци по доставувањето на 
извештаите
в) рок за публикување на податоците: до 30.03 за претходната година
 

Обезбедување на целосна слика  за бројот , видот и големината на 
угостителските објекти за сместување на територијата на РМ 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04) 
Правилник за минимално технички услови на објектите за вршење на
 туристичка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/06)

Recommendations for statistics in tourism (UN-WTO New York, 1994)
Council Directive on tourism statistics (EC) 57/95
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Цени на угостителски услуги

Прибирање - месечно, снимањето на цените се врши во периодот од 
18 до 20 во месецот
Обработка - масечна

Цените на угостителските услуги се снимаат од листите на јадења 
според кои се продаваат на денот на снимањето, во претходно 
избрани угостителски објекти

Цените на мало на определени угостителски услуги по кои 
угостителските објекти ги продаваат на својте гости за храна, 
пијалаци и сместување

Примерок

Снимање на цените во однапред избрани објекти

Населени места

а) рок за доставување на податоците: 24 во месецот 
б) рок за обработка на податоците: до 30-ти во месецот за 
извештајниот месец
в) рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на 
податоците

Изработка на индекси преку кои се следи нивото на цените на мало 
во угостителските објекти

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
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Угостителство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен структурно деловен извештај за хотели и ресторани

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на угостителството 

- Вработени
- Приходи во илјади денари
- Плати во илјади денари
- Трошоци во илјади денари
- Инвестиции во илјади денари
- Податоци по единица на чиста дејност
- Податоци по општини
- Податоци по единица на чиста дејност
- Податоци по општини

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика; користење на податоци од административни извори 
(Централен Регистар, Даночни  Регистри и др.) 

Република Македонија

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 30-
ти јуни за предходната година
б) Рок за обработка на предходни податоци: 31.12 за претходната 
година
в) Рок за обработка на конечни податоци: 16 месеца по 
референтната година

Структурни податоци по единица на чиста дејност и структурни 
податоци по општини

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
Закон за угостителска  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Закон за туристичка  дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 62/04)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( "Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

Commision Regulation (EC) No 2701/98, 1614/2002, 2056/2002
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Надворешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Надворешна трговија

Месечна

Царинска Управа на Република Македонија

Податоци за извоз и увоз на стоки, според вредност франко 
македонска граница на извезените и увезените стоки, во денари и 
соодветна валута. Количина во килограми, земја на последна 
дестинација, земја на потекло. Вид на увоз односно извоз, производи 
според царинската тарифа, Стандардната меѓународна трговска 
класификација (СМТК рев.4), Извоз и увоз според економските 
активности (според принципот на претежност) НКД, Извоз и увоз 
според степенот на обработка на производите, според економската 
намена на производите, извоз-увоз земја-производ и производ-земја.

Целосен

Административен извор - Царинска Управа на Република Македонија

Република Македонија

а) Добивање на магнетна лента до 20-ти во месецот за претходниот 
месец
б) Обработка на податоците до 30-ти во месецот за претходниот 
месец
в) Објавување на податоците крај на тековниот месец за 
извештајниот месец

Краткорочни показатели за развој на економијата, краткорочни 
показатели за пресметка на билансите на плаќања; показатели за 
Системот на Националните Сметки

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
 Царински закон  ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
39/05);
Закон за царинска тарифа ("Службен весник на Република 
Макрдонија" бр. 23/03 и 69/04)
Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и 
кодексот на шифри кои се употребуваат  ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 97/05)

 International Merchandise Trade Statistics: Concepts and
Definitions - United Nation,
Statistics on the The Trading of Goods, User Guide, Eurostat, 2000
Harmonised System of Commodity Codes and Names
Standard International Trade Classification, SITC, Rev.4
Broad Economic Categories, BEC, M 53. Rev.2, UN, 1986
International Standard Organization, ISO 3166
International Standard Organization, ISO 4217

1. Број на истражување 140101

                                  Страна 187



Надворешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Увозно-извозни индекси на единица вредност

Квартална

Царинска управа на Република Македонија

Индекси на единечна вредност на извезената и увезената стока, 
прикажани според стоковните групи и сектори од СМТК (Стандардна 
меѓународна трговска класификација, СМТК рев.4)

Примерок

База на податоци за надворешна трговија формирана во Државниот 
завод за статистика

Република македонија

По добивање на дефинитвни податоци за извештајната година

Согледување на динамиката на извозно-увозните цени (единица 
вредност) за потребите на макроекономските истражувања во 
земјата.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Царински закон  ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
39/05);
Закон за царинска тарифа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 125/06)
Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и 
кодексот на шифри кои се употребуваат  ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 97/05)

 International Merchandise Trade Statistics: Concepts and
Definitions - United Nation,
Statistics on the The Trading of Goods, User Guide, Eurostat, 2000
Harmonised System of Commodity Codes and Names
Standard International Trade Classification, SITC, Rev.4
Broad Economic Categories, BEC, M 53. Rev.2, UN, 1986
International Standard Organization, ISO 3166
International Standard Organization, ISO 4217

1. Број на истражување 140102
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Надворешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Увозно-извозни индекси на цени

Месечна, истражувањето експериментално ќе започне да се 
спроведува во текот на 2010 година. До 2012 година тест периодот 
завршува и од 2013 година ќе се спроведува како редовно месечно 
истражување.

Царинска управа на Република Македонија

Движење на цените на увозно/извозните производи

Примерок

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод.

Република Македонија

15-ти во месецот за извештајниот месец деловните субјекти ги 
доставуваат пополнетите извештаи до Државниот завод
30-ти во месецот за извештајниот месец - објавување

Согледување на динамиката на реалните извозно-увозни цени за 
потребите на макроекономските истражувања во земјата.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

 International Merchandise Trade Statistics: Concepts and
Definitions - United Nation,
Statistics on the The Trading of Goods, User Guide, Eurostat, 2000
Harmonised System of Commodity Codes and Names
Standard International Trade Classification, SITC, Rev.4
Broad Economic Categories, BEC, M 53. Rev.2, UN, 1986
International Standard Organization, ISO 3166
International Standard Organization, ISO 4217
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Деловни тенденции во трговијата на мало

Квартална

Деловните субјекти од областа на трговијата на мало

Податоци за тековната состојба и прогнози во областа на трговската 
дејност: количината на залихите; ограничувачките фактори за работа;
 тековната финансика состојба; конкуренцијата на пазарот; 
движењето на продажните цени; очекувањата за порачките и бројот 
на вработените.

Примерок

Извештаен метод - прашалникот го пополнува одговорното лице во 
деловниот субјект и преку регионалните одделенија за статистика 
(РОС) го доставува до ДЗС.

Република Македонија

а) доставување на материјалот од ивештајната единица до РОС: до 
15-ти во тековниот месец за изминатиот квартал
б) обработка на податоците: 4-та недела по изминатиот квартал
в) публикување на податоците: 5-та недела по изминатиот квартал

Добивање квалитативни оцени за трендот во трговијата на мало. 
Донесување краткорочни деловни одлуки од страна на деловните 
субјекти како и водење на краткорочна економска политика на 
земјата.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

Methodological Review and Recommendations for Harmonization the 
Business tendency surveys in transition economies - OECD/EUROSTAT
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за промет и залихите во трговијата на мало и 
големо

месечна

Трговски деловни субјекти и единиците на други деловни субјекти 
што вршат промет на стоки на мало, промет на стоки на големо и 
промет на стоки и на мало и на големо.

Вредност на остварениот промет и залихи во претходниот и 
тековниот месец.

Примерок

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделнија за статистика (РОС).

Република Македонија

а) доставување на материјалот од извештајните единици до РОС - 
25-ти во месецот за претходниот месец,
б) обработка на податоците - 30-ти во месецот за претходниот месец,
в) објавување на податоците - 30-ти во месецот за претходниот 
месец

Обезбедување на краткорочни показатели за развојот на трговијата 
на големо и на мало за потребите на Националните сметки.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за Данок на додадена вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,  101/06 и 
114/07)
Закон за трговија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.16/04,128/06 и 63/07)

NACE rev.1
Definitons of SBS Regulation variables (17 33 1)
Manual - methodology of STS Eurostat
EU Council Regulation STS (7831/98)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај на прометот во трговијата на мало и големо 

Квартална

Трговски деловни субјекти и единиците на други деловни субјекти 
што вршат промет на стоки на мало и на големо, и надлежните 
општински органи на управите за трговци поединци.

Промет на стоки, залихи, продавници и работници во трговијата на 
мало и трговијата на големо. Промет на мало според начинот на 
плаќање, промет на големо по водови на купувачи и вкупен промет по
 месеци.

Примерок

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделнија за статистика (РОС).

Република Македонија, и по општини

а) доставување на материјалот од извештајните единици до РОС - 
15.03; 15.05; 15.08; 15.11.
б) обработка на податоците - 24.03; 24.05; 24.08; 24.11.
в) објавување на податоците - 30.03; 30.05; 30.08; 30.11.

Обезбедување на показатели за развојот на трговијата на големо и 
на мало за потребите на Националните сметки.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за Данок на додадена вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,  101/06 и 
114/07)
Закон за трговија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.16/04,128/06 и 63/07)

NACE rev.1
Definitons of SBS Regulation variables (17 33 1)
Manual - methodology of STS Eurostat
EU Council Regulation STS (7831/98)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Двегодишен извештај за промет во трговијата на мало по производи

двегодишна

Трговски деловни субјекти и единиците на други деловни субјекти 
што вршат промет на стоки на мало и на големо, и надлежните 
општински органи на управите за трговци поединци.

Промет и залихи на стоки во трговијата на мало во количини и 
вредности, по производи и групи на производи

Примерок

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделнија за статистика (РОС).

Република Македонија и по општини

а) рок за доставување на материјалот од извештајните единици: 
10.04.2008
               10.04.2010
б) рок за обработка на податоците: 15.07.2008
                                                      15.07.2010
в) рок за објавување на податоците: 30.08.2008
                                                        30.08.2010

Обезбедување на годишни показатели за прометот по производи и 
развојот на трговијата на мало, обезбедување на податоци за 
потребите на Националните сметки, обезбедување на пондерациони 
фактори за потребите на истражувањето на цените на мало

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за Данок на додадена вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,  101/06 и 
114/07)
Закон за трговија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.16/04,128/06 и 63/07)

NACE rev.1
Definitons of SBS Regulation variables (17 33 1)
Manual - methodology of STS Eurostat
EU Council Regulation STS (7831/98)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Двегодишен извештај за промет во трговијата на големо по 
производи

двегодишна

Трговски деловни субјекти и единиците на други деловни субјекти 
што вршат промет на стоки на мало и на големо, и надлежните 
општински органи на управите за трговци поединци.

Промет и залихи на стоки во трговијата на големо во количини и 
вредности, по производи и групи на производи и тоа вкупен промет и 
посебна продажба на организациите надвор од стопанството

Примерок од 1800 деловни единици

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделнија за статистика (РОС).

Република Македонија и за Скопје

а) рок за доставување на материјалот од извештајните единици: 
10.04.2008
               10.04.2010
б) рок за обработка на податоците: 15.07.2008
                                                      15.07.2010
в) рок за објавување на податоците: 30.08.2008
                                                        30.08.2010

Обезбедување на годишни показатели за прометот по производи и 
развојот на трговијата на мало, обезбедување на податоци за 
потребите на Националните сметки, обезбедување на пондерациони 
фактори за потребите на истражувањето на цените на мало

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)

NACE rev.1
Definitons of SBS Regulation variables (17 33 1)
Manual - methodology of STS Eurostat
EU Council Regulation STS (7831/98)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Двегодишен извештај за прометот на трговија на големо по 
производи (отпадоци)

двегодишна

Трговски деловни субјекти, трговци поединци и други стоваришта што
 вршат продажба на стоки на големо

Промет и залихи на стоки во трговијата на големо во количини и 
вредности, по производи и групи на производи(отпадоци) и тоа 
вкупен промет и посебна продажба на организациите надвор од 
стопанството

Целосен

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделнија за статистика (РОС).

Република Македонија

а) рок за доставување на материјалот од извештајните единици: 
10.04.2008
               10.04.2010
б) рок за обработка на податоците: 15.07.2008
                                                      15.07.2010
в) рок за објавување на податоците: 30.08.2008
                                                        30.08.2010

Обезбедување годишни податоци за количините и вредноста на 
прометот и залихите во трговијата на големо на отпадоци

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за Данок на додадена вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,  101/06 и 
114/07)
Закон за трговија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.16/04,128/06 и 63/07)

NACE rev.1
Definitons of SBS Regulation variables (17 33 1)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Попис на капацитетите на продажба во трговијата на мало 

Прибирање - на пет години
Обработка - на пет години
Состојба - 30.09 2008

Трговски деловни субјекти, трговци поединци и единици на други 
деловни субјекти што вршат продажба на стоки на мало и на големо, 
и надлежните општински органи на управите за трговците поединци �

Капацитети на продажниот простор и прирачни магацини,промет и 
работници во продавниците-се по типови на продавници и активности
 (НКД рев.1)

Целосен

Попис

Република Македонија, општини и населени места

а)рок за прибирање на материјалот од извештајната единица: 01-15 
10 2008
б)рок за обработка на податоците: 15.03 2009
в)рок за објавување на податоците: 30.03 2009

Обезбедување податоци за состојбата на бројот на продавниците и 
продажните капацитети во Републиката на пет години.Податоците ќе 
послужат да се отклони дефицитарноста на продажниот простор, да 
се подобри пласманот на стоката, подобрување на снабдувањето на 
потрошувачите

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за Данок на додадена вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,  101/06 и 
114/07)
Закон за трговија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.16/04,128/06 и 63/07)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за одржани саеми во РМ

годишна

Деловни субјекти што стопанисуваат со саеми

Датум и место на одржување на саемот, назив и значење на саемот, 
површина на изложбениот простор, број на излагачи на саемот и број
 на посетители.

Целосен

Извештаен метод

Република Македонија

а) рок за доставување на материјалот од извештајните единици - 5 
дена по завршување на саемот
в) рок за објавување на податоците: март за претходната година

Следење на промотивни активности на производни и трговски 
деловни субјекти и обезбедување на маркетинг информации и 
информации за производите за широката потрошувачка

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за Данок на додадена вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,  101/06 и 
114/07)
Закон за трговија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.16/04,128/06 и 63/07)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за прометот и залихите на моторни возила во 
трговијата 

месечна

Деловни субјекти што вршат промет, одржување и поправка на 
моторни возила

Прометот што го остварува претпријатието од продажбата, 
поправката и одржувањето на моторни возила

Примерок

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделнија за статистика (РОС).

Република Македонија

а) доставување на материјалот од извештајните единици до РОС - 
20-ти во месецот за претходниот месец,
б) обработка на податоците - 30-ти во месецот за претходниот месец,
в) објавување на податоците - 30-ти во месецот за претходниот 
месец

Обезбедување на краткорочни показатели за развојот на трговијата 
на големо и мало со моторни возила и за потребите на Националните
 сметки.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за Данок на додадена вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,  101/06 и 
114/07)
Закон за трговија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.16/04,128/06 и 63/07)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Промет на земјоделски производи на пазарот

месечна

Деловни субјекти што вршат промет на земјоделски производи на 
пазари.

Продажба на земјоделски производи на пазирите, количина и цена.

Целосен

Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика преку Регионалните одделнија за статистика (РОС).

Република Македонија и по општини

а) доставување на материјалот од извештајните единици до РОС - 
25-ти во месецот за претходниот месец,
б) обработка на податоците - 30-ти во месецот за претходниот месец

Обезбедување на податок за продажбата на земјоделските 
производи на пазирите, и движењето на количината и цените. Овие 
податоци се користат за формирање на пондери во истражувањето 
цени на мало и за потребите на Националните сметки 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/06)
Закон за Данок на додадена вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,  101/06 и 
114/07)
Закон за трговија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.16/04,128/06 и 63/07)
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Внатрешна трговија
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен структурно-деловен извештај за сектор трговија

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на трговијата на мало

- Трошоци во илјади денари
- Инвестиции во илјади денари
- Податоци по единица на чиста дејност
- Податоци по општини

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува овластено 
лице во деловниот субјект и го доставува до Државниот завод за 
статистика; користење на податоци од административни извори 
(Централен Регистар, Даночни  Регистри и др.) 

Република Македонија

претходната година
в) Рок за обработка на конечни податоци: 16 месеца по 
референтната година

Структурни податоци по единица на чиста дејност и структурни 
податоци по општини

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на Националната класификација на дејностите
 ( "Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)
Одлука за утврдување на Националната номенклатура на 
индустриски производи ( "Службен весник на Република Македонија" 
бр.43/06)

Commision Regulation (EC) No 2701/98, 1614/2002, 2056/2002
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за земјоделски претпријатија, земјоделски задруги

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството

Работници на неопределено време
Работници според завршеното образование
Работници според квалификациите
Земјоделски машини
Потрошувачка на енергенти по видови
Податоци за потрошени сретства за заштита на растенијата

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајнате единици: 
28.02. за претходната година
б) Рок за обработка  на  податоците: 15.04 за претходната година
в) Рок за публикување на податоците 01.08.за претходната година

Обезбедување на податоци за бројот на вработените, 
механизацијата, потрошувачка на средства за заштита на 
растенијата и потрошувачка на енергија

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за бројот на земјоделски машини во приватниот 
сектор

Прибирање -годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - тековна година

Проценбени  подрачја за приватниот сектор

 Број и сила на механизацијата

Целосен опфат

Статистичкиот образец го пополнува анкетарот  и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица:  
30.06.за тековната година
б) Рок за обработка  на  податоците:20.07.за тековната година
в) Рок за публикување на податоците: 28.07 за 
тековната година.

Согледување на состојбите за снабденоста на приватниот сектор со 
механизација

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150102

                                  Страна 202



Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за продажба на земјоделски производи

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловни субјекти од областа на земјоделството кои вршат 
реализација на сопственото производство

 Количини на продадените земјоделски производи
 Вредност на реализацијата
 Просечна цена

Целосен опфат

Извештаен метод
Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот субјект и го 
доставува до ДЗС преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
15-ти во месецот за претходниот месец
б) Рок за обработка на  податоците: 20-ти во месецот за претходниот 
месец 
в) Рок за публикување: 30 во месецот за претходниот месец

Динамика на продажбата по месеци
Изработка на елементи за физичкиот обем на земјоделското 
производство
Изработка на елементи за пресметка на цените на производителите

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150103
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за откуп на земјоделски производи во 
индувидуалните  земјоделски производители

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловни субјекти од областа на земјоделството кои вршат откуп на 
земјоделски производи

 Количини на откупените земјоделски производи
 Вредност на откупот
 Просечна цена

Целосен опфат

Извештаен метод
Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот субјект и го 
доставува до ДЗС преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица:15-ти 
во месецот за претходниот месец
б) Рок за обработка на  податоците: 20-ти во месецот за претходниот 
месец
в)Рок за публикување:30 во месецот за претходниот месец

Динамика на откупот по месеци
Изработка на елементи за физичкиот обем на земјоделското 
производство

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150104
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај за набавните цени на репродукционен 
материјал, средства за работа и услуги во земјоделството

Прибирање - квартално
Обработка -  квартално
Извештаен период - годишно

Деловни субјекти кои набавувале репродукционен матерјал, сретства
 за работа и услуги во земјоделството за сопствено произвотство

Семиња, добиточна храна, минерални ѓубрива, сретства за заштита 
на растенија,  гориво и мазива, земјоделски машини и орудија, 
добиток за приплод и гоење, услуги набавени надвор од 
претпријатието

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за  доставување на податоците од извештајните единици: 
15.04., 15.07., 15.10. и 15.01 наредната година
б) Рок за обработка на податоците:25.04.,25.07.,25.10.,
25.01.

Обезбедување набавни цени на репродукциониот матерјал, 
сретствата за работа и услугите во земјоделството

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT�
Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150105
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Неделен извештај за цените на земјоделските производи на зелените
 пазари

Прибирање: неделно
Обработка: неделно

Зелените пазари

Најниска, најчеста и највисока цена на земјоделските производи кои 
се следат во зависност од сезоната (секој месец се менува листата 
на производи за кои се прибираат податоци)

Продажните места на 13 зелени пазари

Статистичкиот образец го пополнува снимател на цени и го 
доставува до ДЗС по факс преку Регионалните одделенија за 
статистика, или по факс преку друг деловен субјект, во зависност од 
условите

Република Македонија, општина, зелени пазари

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
дневно
б) Рок за обработка на податоците: до крајот на неделата за 
претходната недела
в) Рок за публикување на податоците: втората недела 
од месецот за претходниот месец

- Следење на цените на земјоделските производи на зелените пазари
- Следење на сезонската флуктуација и обезбедување на 
транспарентност на цените на земјоделските производи
-Размена на податоци со странски пазарни информативни системи

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)

1. Број на истражување 150106
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Неделен извештај за цените на жив добиток на добиточните пазари

Прибирање: неделно
Обработка: неделно

Добиточните пазари

Најниска, најчеста, највисока цена и понуден број на грла добиток  на
 добиточните пазари

Продажните места на 6 добиточни пазари

Статистичкиот образец го пополнува снимател на цени и го 
доставува до ДЗС по факс преку регионалните одделенија за 
статистика, или по факс преку друг деловен субјект, во зависност од 
условите

Република Македонија, општина, добиточни пазари

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
дневно
б) Рок за обработка на податоците: до крајот на неделата за 
претходната недела
в) Рок за публикување на податоците: втората недела од месецот за 
претходниот месец 

- Следење на цените на живиот добиток на добиточните пазари
- Следење на сезонската флуктуација и обезбедување на 
транспарентност на цените на живиот добиток 
- Размена на податоци со странски пазарни информативни системи

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)

1. Број на истражување 150107
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Неделен извештај за цените на земјоделските производи на  
пазарите на големо

Прибирање: неделно
Обработка: неделно

Пазарите на големо

Најниска, најчеста, највисока цена и понуда на земјоделските 
производи кои се следат во зависност од сезоната (секој месец се 
менува листата на производи кои се следат)

Продажните места на 2 пазари на големо

Статистичкиот образец го пополнува снимател на цени и го 
доставува до ДЗС по факс преку регионалните одделенија за 
статистика, или по факс преку друг деловен субјект, во зависност од 
условите

Република Македонија, општина, пазар

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
дневно
б) Рок за обработка на податоците: до крајот на неделата за 
претходната недела
в) Рок за публикување на податоците: втората недела од месецот за 
претходниот месец

- Следење на цените и количините на земјоделски производи на 
пазарите на големо
- Следење на сезонската флуктуација и обезбедување на 
транспарентност на цените на земјоделските производи
- Размена на податоци со странски пазарни информативни системи

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)

1. Број на истражување 150108
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски 
производи

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловни субјекти од областа на земјоделството кои вршат откуп на 
земјоделски производи, произведуваат и продаваат земјоделски 
производи, индустриски претпријатија кои преработуваат земјоделски
 производи и др.

 Цени на  земјоделски производи

Цените на аутпутот во земјоделството за околу 110 земјоделски 
производи

Извештаен метод
Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот субјект и го 
доставува до ДЗС преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: �5-ти 
во месецот за претходниот месец
б) Рок за обработка на  податоците: 12-ти во месецот за претходниот 
месец
в) Рок за публикување на податоците:15-ти во месецот за 
претходниот месец

Обезбедување статистички податоци за
посеопфатни анализи и споредби на цените
во земјоделството во РМ.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150109
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Земјоделство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства
 за работа и услугите извршени во земјоделството

Прибирање - месечно
Обработка - месечна

Деловни субјекти од областа на земјоделството кои вршат откуп на 
репродукционен материјал, средства за работа и извршиле услуги во
 земјоделството

Цени на репродукционен материјал, средства за работа и  услуги 
извршени во земјоделството

Цени на инпутот во земјоделството за околу 80 производи

Извештаен метод
Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот субјект и го 
доставува до ДЗС преку регионалните одделенија за статистика

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 15-ти
 во месецот за претходниот месец
б) Рок за обработка на  податоците: 12-ти во месецот за претходниот 
месец
в) Рок за публикување на податоците: 15 -ти во месецот за 
претходниот месец

Обезбедување статистички податоци за
посеопфатни анализи и споредби на цените
во земјоделството во РМ

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150110
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Растително производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за засеани површини во есенска сеидба

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - тековна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени 
подрачја за приватниот сектор

Засеани површини по култури
Проширување на земјишниот фонд
Податоци за потрошувачка на ѓубрива
Обем на извршена и договорена соработка со индивидуални 
производители

Целосен опфат

Статистичкиот образец го пополнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика 

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
20.12.за тековната година 
б) Рок за обработка на податоците : до 20.01 за претходната година 
в) Рок за публикување на податоците: 28.02 за претходната година

Обезбедување на податоци за засеаните површини по култури, во 
есенската сеидба

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic account for agriculture and forestry,Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150201
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Растително производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за површините  и насадите на крај од пролетна 
сеидба

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - тековна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени 
подрачја за приватниот сектор

Засеани површини по култури и  категории
Проширување на земјишниот фонд
Број на овошни стебла
Пенушки винова лоза 

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика 

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
25.06. за тековната година
б) Рок за обработка  на  податоците:20.07.за тековната година
в) Рок за публикување на податоците: 01.09. тековната година

Согледување на структурата на земјоделското производство  и 
оценка на производството

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic account for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150202
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Растително производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за очекувано  производство од рани посеви и рано
 овошје

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - тековна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени 
подрачја за приватниот сектор

1.Очекувано производство на рани посеви
2.Очекувано производство на рано овошје

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика  

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
25.06. за тековната година
б) Рок за обработка на податоците:28.07. за тековната година

Обезбедовање на податоци за очекуваното производство на раните 
посеви и раното овошје за потребите на националните сметки

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic account for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150203
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Растително производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за остварено производство  од рани посеви  и 
овошје

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештајен период - тековна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени 
подрачја за приватниот сектор

Ожнеана и површини по култури и производство
Број на овошни стебла и производство на овошје

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
20.08.за тековната година
б) Рок за обработка на податоците: 10.09. за тековната година
в) Рок за публикување на податоците: 28.09. за тековната година

Обезбедување на податоци за остварено производство од рани 
посеви и овошје

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic account for agriculture and forestry,Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150204
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Растително производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

 Годишен извештај за очекувано производство од доцни посеви и 
овошје

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - тековна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени 
подрачја за приватниот сектор

Очекувано производство на доцни посеви
Очекувано производство на доцно овошје 
Очекувано производство на грозје 

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
10.09. за тековната година
б) Рок за обработка  на  податоците:  26.09. за тековната година

Обезбедување на податоци за очекуваното производство на доцни 
посерви

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic account for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150205
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Растително производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за остварено производство од доцни посеви и 
овошје

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - тековна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени 
подрачја за приватниот сектор

Ожнеана  површини по култури и производство 
Број на овошни стебла и производство на овошје 
Број на пенушки винова лоза и производство на грозје
Преработено грозје и добиено вино и ракија

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
15.11. за тековната година
б) Рок за обработка  на  податоците: 15.12. за тековната година
в) Рок за публикување на податоците: 25.12. за тековната година

Обезбедување на податоци за оствареното производство на доцни 
посеви

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic account for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150206
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Растително производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за производство на зеленчук и цвеќе во заштитен 
простор

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството

Површини под заштитен простор
Површини и производство по култури
Потрошени заштитни средства
Потрошени енергенти 

Извештајни единици од Регистарот

Статистичкиот образец го пополнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајнате единици: 
01.03.за претходната година
б) Рок за обработка  на  податоците: 01.04.за претходната година
в) Рок за публикување на податоците: 30.04.за претходната година

Обезбедување на податоци за производството на зеленчук и цвеќе 
во  стакленици и простор под пластика, заштитен простор

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic account for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150207
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Добиточно производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за бројната состојба на добитокот во индувидуалните 
домакинства 

Прибирање -годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - тековна година

Избрани  домаќинства

Број и тежина на добитокот (по видови и категории говеда, 
свињи,овци, и коњи) живината и пчелните семејства�
Биланс на добитокот
Добиточно производство

Примерок (4000-6000 домаќинства)

Анкета - интервју на  избраните домаќинства од примерокот. 
Статистичкиот образец го пополнува анкетарот и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика

Република Македонија

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
15.02. за тековната година
б) Рок за обработка  на  податоците: 25.03. за тековната година
в) Рок за публикување на податоците:18.05 за тековната година

Обезбедување на податоци за бројот и тежината на добитокот по 
видови и категории и добиточно производство

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150301
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Добиточно производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за сточарство

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството

Број и тежина на добитокот (по видови и категории говеда, свињи, 
овци и коњи) живината и пчелните семејства�
Биланс на добитокот
Добиточно производство

Целосен опфат

Статистичкиот образец го пополнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика 

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
15.02. за претходната година
б) Рок за обработка  на  податоците: 25.03.за претходната година
в) Рок за публикување на податоците: 18.05 за претходната година

Обезбедување на податоци за бројот и тежината на добитокот по 
видови категории и добиточно производство

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150302
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Добиточно производство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај за заклан добиток во кланица 

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечна 
Извештаен период-тековна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството (кланици)

Податоци за бројот на закланиот добиток
Податоци за  тежината - нето и бруто
Радман

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците  од извештајните единици: 
15.04; 15.07; 15.10; 15.01
б) Рок за обработка на податоците: 20.04; 20.07; 20.10; 20.01.
в) Рок за публикување на податоците: 25.04; 25.07. 
25.10; 25.01.

Обезбедување на податоци за закланиот добиток, прирастот, 
радманот, физичкиот обем на добиточното производство и  за 
потребите на националните сметки 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија
 ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 55/04 и   12/05)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150303
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Шумарство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај за искористување на шумите

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечно
Извештаен период - тековна година

Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на 
кои шумите им се дадени на управување и стопанисување

Податоци за производството,залиха и продажбата во извештајното 
тримесечје , вкупно исечената дрвна маса, интермедијарната 
потрошувачка на статистичките единици, како и бројот на вработени 
во извштајното тримесечје.
Податоци за исечена бруто-дрвна маса употребена за производство 
на сортименти во извештајниот месец
Податоци за вкупна бруто-исечена дрвна маса од почетокот до крајот
 на годината - листопадни и иглолисни видови
Работници во областа на шумарството на крајот на годината.

Целосни државни шуми

Извештаен метод, статистичкиот извештај  го пополнува овластено 
лице од деловниот субјект и дирекно го доставува до ДЗС

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: за 
прв квартал 15.04, втор квартал 15.07, за трет квартал 15.10 и за 
четврт квартал 15.01
б) Рок за обработка на податоците: 15.05. 
в) Рок за публикување на податоците:

Следење на производството, продажбата и залихите на шумски 
сортименти како и за потребите сортименти како и за потребите на 
националните сметки

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/97,7/00,89/04 и 54/07)

" Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2

1. Број на истражување 150401
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Шумарство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за подигање и одгледување на шуми

Прибирање - годишно 
Обработка - годишна
Извештаен период -  претходна година

Подружниците на ЈП"Македонски шуми" и  националните паркови
на кои шумите им се дадени на управување и стопанисување

Податоци за вештачкото пошумување по видови дрвја
во шума и вон шума
Податоци за начинот на пошумување со садење и со сеење
Податоци за пополнување на култури  во и вон шума
Податоци за употребен материјал за пошумување и пополнување -
садници ( класично и контејнерско) и семе
Податоци за нега и мелиоризација на високи и фидански шуми, нега 
на подмладокот, чистење, проретчување, збогатување на шумите 
подготовка и нега на земјиштето, конверзија, супституција, 
реконструкција.

 Целосен опфат

Извештаен метод. Статистичкиот извештај го пополнува овластено 
лице од деловниот субјект и директно го доставува до ДЗС

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
20.03 за претходната година
б) Рок за обработка на податоците: 25.04  за претходната година
в) Рок за публикување на податоците:04.05  за претходната година

Согледување на пошумувањето во текот на годината во шума и вон 
шума како и за потребите за Националните сметки

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/97,7/00,89/04 и 54/07)

" Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2

1. Број на истражување 150402
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Шумарство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за енергенти, сообраќајници и механизација

Прибирање - годишно
Обработка -годишна
Извештаен период -  претходна година

Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на 
кои шумите им се дадени на управување и стопанисување

Податоци за шумските сообраќајници: современи, тврди и меки
Податоци за потрошувачка на енергенти и видови енергии
Податоци за превозните средства: камиони, трактори и приколки, 
број,  и носивост во извештајната година
Податоци за машините кои се употребуваат при искористувањето на 
шумите: дигалки, комбинирани машини, машини за  иверење, 
моторни пили
Податоци за други машини што се користат во градежништвото, во 
одгледувањето на шумите, во расадничкото производство, за 
заштита на шумите�
Податоци за приклучни уреди што се користат во искористувањето и 
одгледувањето на шумите

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот извештај  го пополнува овластено 
лице од деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
20.03  за претходната година
б) Рок за обработка на податоците: 25.04  за претходната година
в) Рок за публикување на податоците: 04.05 за 
претходната година

Согледување на состојбите на шумските патишта, механизацијата  и 
градежните објекти изградени во текот на годината   
Следење на енергентските биланси 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/97,7/00,89/04 и 54/07)

"Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2

1. Број на истражување 150403
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Шумарство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за површината на шумата

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период -  претходна година

Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на 
кои шумите им се дадени на управување и стопанисување

Податоци за површината на шумата како и причини за зголемување и
 намалување на површината под шума во текот на годината.

Целосен 

Извештаен метод: статистичкиот извештај  го пополнува овластено 
лице од деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС

 Република Македонија, општини

 а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
20.03 за претходната година
б) Рок за обработка на податоците: 25.04 за претходната година
в) Рок за публикување на податоците: 04.05 за претходната година

Следење на промените на шумите во текот на годината и следење  
на шумскиот фонд

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/97,7/00,89/04 и 54/07)

"Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2

1. Број на истражување 150404
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Шумарство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за искористување на шумите во државна 
сопственост

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период -  претходна година

Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на 
кои шумите им се дадени на управување и стопанисување

Податоци за исеченто бруто дрвна маса ( во шума и вон шума) 
Податоци за исечена бруто-дрвна маса во шума по видови сечи и 
облици на одгледување
Податоци за исечено дрво вон шума 

Податоци за искористени споредни шумски производи

Целосен опфат 

Извештаен метод.  Статистичкиот извештај  го пополнува овластено 
лице  од деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување  на податоците од извештајната единица - 
20.03 за  претходната година
б) Рок за обработка на податоците - 25.04 за претходната година
в) Рок за публикување на податоците 04.05 за претходната година

Согледување на целокупната исечена дрвна маса во државните 
шуми

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/97,7/00,89/04 и 54/07)

" Forestry Products Statistics 1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2

1. Број на истражување 150405
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Шумарство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за искористување на  шуми во приватна 
сопственост

Прибирање - годишно
Обработка - годишна
Извештаен период -  претходна година

 Подружниците на ЈП "Македонски шуми" 
на кои шумите им се дадени на управување и стопанисување

Податоци за исеченото дрво по извршители на сеча
(во шума и вон шума)
Податоци за исечено дрво вон шума
Податоци за исечена бруто-дрвна маса во шумите по видови сечи

 Целосен опфат

Извештаен метод.  Статистичкиот извештај  го пополнува овластено  
лице од деловниот субјект  и директно ги доставува до ДЗС�

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
20.03  за претходната година
б) Рок за обработка на податоците: 25.04  за претходната година
в) Рок за публикување на податоците: 04.05 за претходната година

Согледување на целокупната исечена дрвна маса во приватна 
�сопственост како и за потребите на националните сметки

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/97,7/00,89/04 и 54/07)

" Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2

1. Број на истражување 150406

                                  Страна 226



Шумарство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за штети во државни шуми

Прибирање - годишно
Обработка -годишна
Извештаен период -  претходна година

Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на 
кои шумите им се дадени на управување и стопанисување

Податоци за штетите во шумите по типови на шуми и причината за 
настатнатите штети .
Средства за заштита на шумите и причина за настанатиот пожар.

Целосен

Извештаен метод: статистичкиот извештај  го пополнува овластено 
лице  од деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
20.03 за претходната година 
б) Рок за обработка на податоците: 25.04   за претходната година
в) Рок за   публикување на податоците:04.05 за претходната година

Согледување на штетите  направени во државните шуми

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/97,7/00,89/04 и 54/07)

"Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2

1. Број на истражување 150407

                                  Страна 227



Шумарство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај на штетите во приватните шуми

Прибирање - годишно
Обработка -годишна
Извештаен период -  претходна година

Подружниците на ЈП"Македонски шуми" 
на кои шумите им се дадени на управување и стопанисување

Податоци за штети од пожари по типови на шуми и видови пожари
Податоци за штетите на исечената дрвна маса во м3
Податоци за вредноста на направените   штети во денари

Опфатени се само штетите во приватните шуми

Извештаен метод - статистичкиот извештај  го пополнува овластено 
лице од деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС�

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
20.03 за  претходната година
б) Рок за обработка на податоците: 25.04 за претходната година 
в) Рок за публикување на податоците: 04.05 за претходната година

Согледување на штетите направени од пожари во приватните шуми

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.09/06)
Закон за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/97,7/00,89/04 и 54/07)

"Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2

1. Број на истражување 150408

                                  Страна 228



Водостопанство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за користење и заштита на водите од загадување 
во индустријата  ирударството

Прибирање  - годишно
Обработка  - годишна
Извештаен период  -  претходна година

Деловните субјекти од областа на водостопанството, шумарството, 
рибарство, индустријата, земјоделството и други гранки 
распределени според Националната класификација на дејностите 
(НКД)

Податоци за снабдување со вода 
Податоци за користење на вода
Податоци за пречистување и испуштање на отпадните води
Податоци за уредите за  користење и за заштита  на водите од 
загадување

Целосен

Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го 
доставуваат преку РОС
Податоците се врз основа на книговодствена евиденција, а доколку 
нема се дава стручна процена врз основа на расположливите 
податоци

 Република Македонија, општини и сливови

а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица до 
01.05 за претходната година
б) Рок за обработка на податоците: 01.06 за претходната година
в) Рок за публикување на податоците: 30.06 за претходната година

Следење на состојбите со снабденоста на водите, користењето на 
водите како и следењето на отпадните води во индустријата и 
рударството

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија"  
бр.4/98,19/00,42/05 и 46/06)
 Одлука за утврдување на Национална класификација на дејностите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

NACE REV.1,Classification of economic activities in the EU

1. Број на истражување 150501

                                  Страна 229



Водостопанство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за системот на наводнување

Прибирање - годишно
Обработка -годишна
Извештаен период -  претходна година

Деловни субјекти од областа на  земјоделството, водостопанството и
 други субјекти кои вршат наводнување

Податоци за системите за наводнување
Податоци за користење на сливовите во Р Македонија
Податоци за изворот на водата за наводнување како и количеството 
на зафатена вода
Податоци за објектите и уредите за наводнување, мрежата за 
наводнување, црпните станици, агрегатите за оросување
Податоци за површината опфатена со системот за наводнување�
Податоци за наводнуваната површина и начинот на наводнување �
Податоци за ожнеаната површина и остварените приноси од 
наводнуваните површини  по видови култури

Целосен

Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го го 
доставуваат преку регионалните одделенија. 

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
30.04 за претходната година 
б) рок за обработка на податоците од  25.05  за претходната година
в) рок за публикување  на податоците: 30,06 за претходната година

Следење на изворите и системите за наводнување, објектите и 
уредите за наводнување, наводнуваните површини по сектори и 
оствареното производство по култури 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија"  
бр.4/98,19/00,42/05 и 46/06)
 Одлука за утврдување на Национална класификација на дејностите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

1. Број на истражување 150502

                                  Страна 230



Водостопанство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за одводнување на земјиштето

Прибирање -годишно
Обработка -годишно
Извештаен период -  претходна година

Деловните субјекти од водостопанството и деловните субјекти кои 
вршат  одржување, изградба и реконструкција на водостопанските 
објекти и кои вршат други мерки за уредување на водотеците и 
сливните подрачја

Податоци за сливовите на реките и езерата  што се користат во 
Република Македонија
Податоци за поплавените површини и објекти од внатрешни води
Податоци за опфатеноста со системот за одводнување
Податоци за одводнувани површини
Податоци за црпните станици
Податоци за каналска мрежа

Целосен

Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го го 
доставуваат преку регионалните одделенија.�

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
04,05. за претходната година
б) Рок за обработка на податоците од  10.06 за претходната година
в) Рок за публикување  на податоците: 30.06.  за претходната година

Согледување  и следење на сите поплавени површини и објекти, како
 и одводнување на земјиштето

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија"  
бр.4/98,19/00,42/05 и 46/06)
 Одлука за утврдување на Национална класификација на дејностите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

1. Број на истражување 150503

                                  Страна 231



Водостопанство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тригодишен извештај за водостопанските претпријатија

Прибирање  - тригодишно
Обработка  - тригодишно
Извештаен период -  претходните  три години

Деловни субјекти од ЈП "Водостопанство" 

Податоци за работниците   во областа на водостопанството и 
водните заедници

Машини и транспортни средства што ги користат  водостопанските 
претпријатија
Податоци за потрошената  енергија, горива и мазива

Целосен

Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го го 
доставуваат преку РОС
Податоците се врз основа на книговодствена евиденција, а доколку 
нема, се дава стручна процена врз основа на расположливите 
податоци

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
04.05 за претходната година
б) Рок за обработка на податоците од  10.06 за претходната година
в) Рок за публикување  на податоците: 30.06 за претходната  година

Следење на вкупниот број на вработени според завршената школска 
подготовка, следење на  изворите на финансирање, следење на  
друмските и моторните возила 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија"  
бр.4/98,19/00,42/05 и 46/06)
 Одлука за утврдување на Национална класификација на дејностите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

1. Број на истражување 150504

                                  Страна 232



Водостопанство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тригодишен извештај за заштита на земјиштето од ерозија

Прибирање -тригодишно (2007, 2010)
Обработка -тригодишно
Извештаен период -  претходните  три години

Деловни субјекти  од водостопанството кои се занимаваат со 
заштита на земјиштето од ерозија 

Податоци за сливовите на реките и езерата  што се користат во 
Република Македонија
Податоци за поплавените објекти од поројни води, вкупна површина 
што е поплавена, по видови на сопственост
 Податоци за еродираното земјиште
 Податоци за техничко-биолошки работи на сливот
 Податоци за вкупниот број на објекти во количина и должина

Целосен

Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го 
доставуваат преку регионалните одделенија.

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
04.05 за претходната година
б) Рок за обработка на податоците од  10.06 за претходната година
в) Рок за публикување  на податоците: 30.06  за претходната година

Следење на површините зафатени со ерозија, како и податоци за 
пороите и следење на техничко-биолошки објекти

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија"  
бр.4/98,19/00,42/05 и 46/06)
 Одлука за утврдување на Национална класификација на дејностите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

1. Број на истражување 150505

                                  Страна 233



Водостопанство
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за заштита од поплави и уредување на реките

Прибирање -годишно
Обработка -годишно
Извештаен период -  претходна година

Деловните субјекти од водостопанството и деловните субјекти кои 
вршат одржување, изградба и реконструкција на водостопанските 
објекти и кои вршат други мерки за уредување на водотеците и 
сливните подрачја

Податоци за сливовите што се користат на реките и езерата
Податоци за поплавени води од надворешни води
Податоци за одбрана од полавени надворешни води
Податоци за реките

Целосен

Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го го 
доставуваат преку РОС.
Податоците се врз основа на книговодствена евиденција, а доколку 
нема, се дава стручна процена врз основа на расположливите 
податоци

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица:- 
04.05 за претходната година
б) Рок за обработка на податоците од 10.06 за претходната година
в) Рок за публикување  на податоците: 30.06  за претходната година

Следење на поплавените површини во текот на годината, одбраната 
на површините од поплави, како и регулацијата на реките

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија"  
бр.4/98,19/00,42/05 и 46/06)
 Одлука за утврдување на Национална класификација на дејностите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

1. Број на истражување 150506
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Лов и риболов
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за ловот

Прибирање - годишно
Обработка -годишна
Извештаен период -  претходна година

Ловечки друштва, здруженија на ловци,национални паркови и 
шумските подружници на ЈП"Македонски шуми" кои имаат ловни 
површини

Податоци за бројната состојба на дивечот за застреланиот дивеч, 
загубите  на дивечот во текот на годината, фатениот  жив дивеч и 
внесен жив дивеч во ловиштето
Податоци за пролетното и есенското пребројување во 
извештајната година според видови на дивеч
Податоци за работниците и нивната квалификациона структура
Податоци за ловно-стопански и ловно-технички објекти
Податоци за ловишта и ловци на крајот на извештајната година

Целосен

Извештаен метод - статистичкиот  извештај  го пополнуваат 
извештајните единици и го доставуваат до РОС кои потоа го 
доставуваат  до ДЗС 

 Република Македонија, општини

а) Рок за доставање на податоците од извештајните единици: 20.04. 
за претходната година 
б) Рок за обработка на податоците од 20.05. за претходната година
в) Рок за публикување на податоците: 30.06 за претходната година

Согледување и следење на пролетното и есенското пребројување на 
дивечот

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Закон за ловството ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.20/96,26/96,69/04,84/07 и 113/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

1. Број на истражување 150601
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Лов и риболов
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за слатководно рибарство

Прибирање -годишно
Обработка - годишна
Извештаен период - претходна година

Деловни субјекти од областа на земјоделството кои се занимаваат со
 рибарство и риболовни друштва и асоцијации

Податоци за вработени и спортски риболовци
Податоци за рибници за одгледување на риба
Податоци за производство и улов на риби
Пловни средства и опрема

Целосен опфат

Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
15.02. за претходната година
б) Рок за обработка  на  податоците: 25.03.за претходната година 
в) Рок за публикување на податоците: 01.04. за претходната година

Динамиката на производство и улов на риби 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97 и 21/07)
Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)

CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT
Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat
Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO

1. Број на истражување 150602
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Животна средина
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика на отпад

Периодика - двегодишна
Референтен - една година
Период на објавување - двегодишен

Деловни субјекти (правни лица)  и физички лица кои постапуваат с 
отпад

Производство на отпад по видови и економска активност (НАЦЕ)
Собирање и транспорт на отпад
Третирање на отпад
-согорување
-рециклирање
Транспорт на отпад
Одлагање на отпад

Целосен

Доставување на извештаи од деловните субјекти (правни лица) и 
физички лица кои постапуваат со отпад до ДЗС и РОС

Национално ниво и општини

Податоците се објавуваат 18 месеци по завршувањена 
референтниот период

Имплементација на Регулативата бр. 2150/2002 за статистика на 
отпад , со цел обезбедување и развивање на квалитетни податоци за
 производството и управувањето со отпадот и следење на состојбата
 со отпадот.

Закон за управување со отпад ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 68/04, 71/04 и 107/07)
 Одлука за утврдување на  Националната класификација на 
дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 09/06)
Листа на видови отпад (Службен весник на Република Македонија 
бр.100/05)
 Правилник за управување со отпадСлужбен весник на Република 
Македонија бр.48/07)

- Commission Regulation No:782/2005/EC: OJ: L 131
- Parliament and Council Regulation No: 2150/2002/EC: OJ: L 332 on 
waste statistics
- Commission Regulation No: 574/2005/EC: OJ: L 131
- Commission Regulation No: 1445/2005/EC: OJ: L 229

1. Број на истражување 150701
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Животна средина
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика на води

Периодика - двегодишна
Референтен период -една година
Период на објавување - двегодишен
Пред спроведување на истражувањето со целосен опфат се 
предвидува спроведување на пилот истражување 

Деловни субјекти кои стопанисуваат со водите

Извори на вода 
Јавен водовод
Отпадни води

Целосен

Доставување на извештаи од деловните субјекти кои според 
националната класификација на дејности, стопанисуваат со водите

Национално ниво, региони и општини

Објавување на податоци 1 година по завршување на референтниот 
период

Прибирање на податоци за изворите на вода, употреба  и третирање 
на водите, усогласени со Европската директива за води. 

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)
Закон за водите (Службен весник на Република Македонија 
бр.4/98,19/00,42/05 и 46/06)

Water Framework Directive
Joint OECD/Eurostat Questionnaire on the Environment, Section Inland 
Waters
Eurostat Water Statistics Manual

1. Број на истражување 150702
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Животна средина
Област

3. Систем на деловни статистики

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Трошоци во животна средина

Периодика-двегодишна

Деловни субјекти со над 10 вработени и јавна администрација

Трошоци за заштита на животната средина поврзани со
- уредите и опремата за заштита на средината
- трошоци за планирање, истражување, развој, даноци, осигурување 
и др

целосен

Доставување на извештаи до ДЗС и РОС

Национално

Една година по завршување на референтниот период

развиток на интегриран сет на сметки за анализа на интеракциите 
меѓу економијата и животната средина.

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97 и 21/07)

- Council Regulation No: 58/97/EC: OJ: L 014 Structural business 
statistics
- Parliament and Council Decision No: 2179/98/EC: OJ: L 275

1. Број на истражување 150703
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Национални сметки
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за пресметка на додадената вредност за 
нефинансиски претпријатија

Прибирање- годишно
Обработка- годишна

Нефинансиски претпријатија

Идентификациони податоци
 бруто-вредност на производство, меѓуфазна, средства на вработени,
 додадена вредност 
на ниво на претпријатие, по единици на чиста дејност  по општини.

Нефинансиски претпријатија, кои имаат единици на чиста дејност 
(целосен опфат на големи и средни претпријатија и примерок од 
малите деловни субјекти)

Годишен статистички извештај за пресметка на додадената вредност
 на нефинансиски претпријатија

Република Македонија, единици на локална самоуправа

анализа на добиените податоци 20.10 

Добивање на вредноста на макроекономските категории на ниво на 
единици на чиста дејност по единици на локална самоуправа и нивно
 користење за составување на Регионалните сметки

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“,бр.54/97 и 21/2007);  и законски прописи од областа на 
сметководството

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Council Regulation No:2081/93/EEC of 20/07/1993:OJ:L193 of 
31/07/1993
Regional Account Methods _Gross value added and gross capital 
formation by activity -ISBN 92-827-0159-X
Regional Account Methods- Household accounts(1996) ISBN92-827-
8964-0
Regulation Council No 2223/96
module 72102

1. Број на истражување 160101
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Национални сметки
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Тримесечен извештај за пресметка на додадената вредност и 
инвестициите во оцновни средства за нефинанските деловни 
субјјекти

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечна

Нефинансиски деловни субјекти

Податоци за деловниот субјект, податоци за пресметка на 
додадената вредност (за тековно тромесечје и кумулативна 
состојба), податоци за пресметка на фактурирана реализација, бруто-
вредност на производството и меѓуфазна потрошувачка, податоци  за
 пресметка на средствата на вработените, просечен број на 
вработени и состојба на злихите. Податоци за пресметка на 
вредноста на инвестициите во основни средства. 

Примерок од намерно и случајно избрани деловни субјекти 
(нефинансиски сектор).

Статистичкиот извештај го пополнува  деловниот субјект и го 
доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика.

Република Македонија, општини

а) Рок за доставување на метеријалот од извештајните единици: 45 
дена по завршување на тримесечјето, за претходното тримесечје

Пресметка на додадената вредност од нефинансискиот сектор за 
деловните субјекти со стасус на правни лица, како составен дел 
пресметката на БДП на тримесечно ниво по тековни цени

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07);  и законски прописи од областа на 
сметководството 

Metodologija i definicii vo soglasnost so SNS 93(metodologija propisana 
od OECD, Commision of the Europian Communities, IMF, UN, WB) i 
ESS 95 metodologija za zemjite na EU Priracnik za kvartalni nacionalni 
smetki (EUROSTAT)
SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
Council  Regulation No. 2223/96/EC of 25/06/1996:OJ:L310 of 
30/11/1996
Hendbook on quarterly National account, EUROSTAT 1999
Module 41100 

1. Број на истражување 160102
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Национални сметки
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за странски дирекни инвестиции и други облици на
 мегународна економска соработка

Прибирање- годишно
Обработка- годишна

Сите деловни субјекти кои се регистрирани како деловни субјекти со 
странски и мешовит капитал

Податоци за деловниот субјект, податоци за склучениот договор, 
облик и предмет на соработка што се регулираат со договорот: 
странски инвестиции, долгорочна производна соработка.
Податоци за број на вработени во претходната и извештајната 
година, за просечна бруто-плата по вработен во претходната и 
извештајната година и податоци за финансиските резултати од 
работењето на деловниот субјект во претходната и извештајната 
година.

Деловни субјекти регистрирани со странски и мешовит капитал кои 
доставиле годишна сметка до Централниот регистар за годината 
пред извештајната година (активни деловни субјекти) и 
новорегистрирани деловни субјекти со странски и мешовит капитал 
во извештајната година

Статистичкиот извештај го пополнува овластено лице во деловниот 
субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија за статистика

Република Македонија

а) Краен рок за доставување на извештајниот материјал до 
извештајните единици- 30 април
б) Краен рок за доставување на извештајниот материјал од 
извештајните единици- 31 мај
в) Краен рок за пресметка на потребните категории (индикатори) и 
нивна анализа- 30 септември
г)Објавување на дефинитивни податоци (соопштение) - 31 октомври

Влијание на странските директни инвестиции врз економско-
технолошкиот развој на Република Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“, бр.54/97 и 21/07)
Закон за девизно работење(“Службен весник на Република 
Македонија“, бр.34/01 и 49/01)

Balance of Payments Manual
OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment
Mannual on statistics of international trade in services, 2002
Module 54300 
Council Regulation No.184/2005/ EC of 12.01.2005/ OJ :L035

1. Број на истражување 160103
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Национални сметки
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишен извештај за инвестиции на основни средства

Периодика-годишно
Обработка-годишна

Евиденција на правни лица

Податоци за деловниот субјект, извршени исплати за набавка на 
основни средства, временски разграничувања меѓу исплатите за 
набавки на основни средства и остварените набавки со состојба на 
31.12 од извештајната година, вредност на инвестициите во основни 
средства, инвестиции во основни средства по намена на 
вложувањето и по територија и инвестиции и тековни трошоци за 
заштита на животната средина.

Сите активни деловни субјекти со над 10 вработени од 
нефинансискиот сектор, деловни субјекти што имаат увоз на 
инвестициони добра, буџетски корисници и буџет, осигурителни 
компании и банки.

Статистичкиот образец го пополнува овластено лице во деловниот 
субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија за статистика

Република Мекедонија

а) Краен рок за доставување на извештајниот материјал до 
извештајните единици- 20 март
б) Краен рок за доставување на извештајниот материјал од 
извештајните единици-15 јуни 
в) Краен рок за пресметка на потребните категории(индикатори) и 
нивна анализа- 15 октомври
г) Објавување на дефинитивни податоци (соопштение) -25 октомври
д) Публикување на резултатите од истражувањето ИНВ.01- 20 
декември

Економските тенденции во земјата, вградување на добиените 
резултати во бруто-инвестициите како компонента на БДП според 
расходниот метод, податоци за структура на инвестициите.

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“, бр.54/97 и 21/07)

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts

1. Број на истражување 160104

                                  Страна 243



Национални сметки
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на додадена вредност и инивестиции во основни средства
 за финансиските институции и осигурителни друштва

Прибирање - треимесечно
Обработка - тримесечна

Народна банка, банките и штедилниците и осигурителни друштва, 
Министрство за финансии

Податоци за пресметка на додадената вредност, меѓуфазната 
потрошувачка, бројот на вработените, инпутираните банкарски услуги
 и други белези. Обработката започнува со впарување на податоците
 со другите расположливи извори и уредување на базните податоци 
за аграгирање, анализа и обработка. Податоците за пресметка на 
инвестициите во основни средства како компонента за пресметка на 
тримесечен БДП по расходен метод.

Целосен опфат од Деловни субјекти од Фининсискиот сектор

Во електронска форма од Народна банка и Министерство за финасии
 како и преку извештајните единици  од овој сектор

Република Македонија

Рок на добивање на податоците - 45 дена по завршување на 
тримесечието 

Пресметка на БДП на тримесечно ниво по тековни цени

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“,бр.54/97 и 21/07) и законски прописи од областа на 
сметководството 

Metodologija i definicii vo soglasnost so SNS 93(metodologija propisana 
od OECD, Commision of the Europian Communities, IMF, UN, WB) i 
ESS 95 metodologija za zemjite na EU Priracnik za kvartalni nacionalni 
smetki (EUROSTAT)
SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki(Council  Regulation No. 2223/96/EC 
of 25/06/1996:OJ:L310 of 30/11/1996
Hendbook on quarterly National account, EUROSTAT 1999
Module 41100 
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на додадената 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

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Централен регистар, Министерство за финансии, Управа за јавни 
приходи

Идентификациони податоци за деловните субјекти и податоци од 
годишните сметки, Биланс на состојба, Биланс на приходите и 
трошоците, Даночен биланс и друго и Посебни податоци за системот 
на државната евиденција и податоци за буџетот и фондовите

Корисници на средствата на Буџетот и фондовите, Буџетот на РМ и 
буџетите на единиците на локалната самоуправа и Буџетите на 
фондовите

Електронска форма

Република Мекедонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазната 
потрошувачка, бруто-дододената вредност, средства на вработените,
 амортизација, број на вработени на повеќе нивоа на аграгација 
според НКД, на ниво на сектор и според големината на деловните 
субјекти. Податоците се користат за пресметка на БДП.Се 
пресметуваат и податоци за составување на сетот на сметки за 
секторот Држава, интегрираните сметки и сметките за вкупна 
економија. Се пресметува и јавната потрошувачка.

Закон за Буџет("Службен весник на Република Македонија" бр.64/05);
 Закон за сметководството за буџетите и буџетските корисници;
 Закон за акцизи ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.32/01,50/01,52/01,45/02,98/02,24/03,96/04, и 38/05)
Закон за данок на додадена вредност("Службен весник на Република 
Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,10/06 и 
114/07)
 Правилник за обликот и содржината на билансот на состојбата и 
билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските 
корисници; 
Правилник за сметководството на буџетите и буџетските корисници;
Правилник за сметковен план на буџетите и буџетските корисници;
Правилник класификација на приходи;
Правилник класификација на расходи;
Класификација на функции на владата.

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
Прирачници на Еуростат и ОЕЦД 
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на додадената вредност на финансиските институции и  
друштвата за осигурување

Прибирање - годишно
Обработка- годишна

Централниот регистар, 
Управа за јавни приходи

Идентификациони податоци на деловните субјекти и податоци од 
годишните сметки ( Биланс на состојба, Биланс на успех, Даночен 
биланс и Посебни податоци за системот на државната евиденција)

Народната банка и банките, штедилниците, брокерските куќи, други 
финансиски институции и осигурителните друштва

Електронска форма

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазна 
потрошувачка, бруто-дододена вредност, средства на вработените, 
амортизација, број на вработени на повеќе нивоа на агрегација 
според НКД,на ниво на сектор,  според големината на деловните 
субјекти. Податоците се користсат за прасметка на БДП. Се 
пресметуваат и податоци за составување на сетот на сметки за 
Финансискиот сектор, за интегрираните сметки и сметките за 
вкупната економија.

Закон за банките (("Службен весник на Република Македонија" 
бр.67/07).
Правилник за формата и содржината на билансните шеми на 
банките, штедилниците и други финансиски организации; 
Правилник за формата и содржината на билансните шеми за 
осигурителни и реосигурителни друштва.

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Priracnici na Eurostat i OECD
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на додадената вредност на нефинансиските претпријатија

Прибирање - годишно
Обработка - годишно

Централен регистар 
Управа за јавни приходи

Идентификациони податоци за деловните субјекти и податоци од 
годишните сметки (Биланс на состојба, Биланс на успех, Даночен 
биланс и Посебни податоци за системот на државната евиденција)

Нефинансиски претпријатија

Електронска форма

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Пресметка на бруто-вредност на производството, меѓуфазна 
потрошувачка, бруто-дододена вредност, средства на вработените, 
амортизација, бројот на вработени, на повеќе нивоа на агрегација 
според НКД, на ниво на сектор и според големината на деловните 
субјекти. Податоците се користат за пресметка на БДП. Се 
пресметуваат и податоци за составување на сетот на сметки за 
Секторот на нефинансиските претпријатија, за интегрираните сметки 
и сметките за вкупната економија.

Закон за трговски друштва ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/04,84/05 и 25/07)
Уредба за сметковен план;
Правилник за содржината на одделни сметки во сметковниот план;
Правилник за определување на посебните податоци потребни за 
системот на државната евиденција и за пропишувањена формата и 
содржината на образецот за системот на државната евиденција.

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
Priracnici na Eurostat, OECD i drugi megunarodni institucii
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на  додадената вредност на самостојните вршители на 
дејност и трговци поединци

Периодика - годишно
Обработка - годишна

Централен регистар 
Министерство за финансии
 Управа за јавни приходи 
 Фонд за здравство
Фонд за ПИОМ

Идентификациони податоци, податоци од годишните сметки(Биланс 
на приходи и расходи, податоци од даночните решенија и податоци 
за пресметаниот персонален данок на доход и придонесот за 
здравствено и пензиско осигурување

Самостојни вршители на дејност/трговци поединци

Електронска форма

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Пресметка на бруто-вредоста на производството, меѓуфазна 
потрошувачка, бруто-додадена вредност, средства на вработените, 
амортизација, број на вработени и други економки категигии на 
повеќе нивоа на аграгација според НКД, на ниво на сектор и според 
големина на деловните субјекти. Податоците се користат за 
пресметка на БДП. Се пресметуваат и податоци за составување на 
сетот на сметки за секторот Домаќинства, за интегрираните сметки и 
сметките за вкупната економија.

Закон за персонален данок на доход("Службен весник на Република 
Македонија" 
бр.80/93,3/94,70/94,71/96,28/97,8/01,50/01,52/01,2/02,44/02,96/04,120/0
5,52/06, и 139/06.

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Priracnici na Eurostat i OECD
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на додадената вредност на непрофитни организации

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Централен регистар; 

Идетификациони податоци, податоци од годишните сметки (Биланс 
на состојба, Биланс на приходи и трошоци и Посебни податоци за 
системот на државната евиденција)

Непрофитни организации

Електронска форма

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазна 
потрошувачка, бруто-додадена вредност, средства на вработените, 
амортизација, број на вработени и други економски категории на 
повеќе нивоа на аграгација според НКД, на ниво на сектор  и според 
големината на деловните субјекти. Податоците се користат за 
пресметка на БДП. Се пресметуваат и податоци за составување на 
сетот на сметки за секторот на Непрофитни институции кои им 
служат на домаќинствата, за интегрираните сметки и сметките за 
вкупна економија.

Закон за сметководството на непрофитните организации ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.24/03)
Правилник за сметководството на непрофитните организации;
Правилник за сметковен план и билансите на непрофитните 
организации.

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Priracnici na Eurostat i OECD

1. Број на истражување 160205

                                  Страна 249



Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на БДП според расходниот метод по тековни цени

Прибирање - годишно 
Обработка - годишна 

Статистички истражувања кои ги спроведува Државниот завод за 
статистика
Административни извори на податоци 

БДП и неговите трошковни агрегати: финална потрошувачка на 
домаќинствата, финална јавна потрошувачка, бруто-инвестиции и 
увоз и извоз на стоки и услуги

Целосен

Податоците се прибираат директно од секторите на Државниот завод
 за статистика и соодветните институции во електронска форма

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци април т+15м

Пресметка на БДП според расходните компоненти за анализа на 
структурата на потрошувачката, за составување на секторските 
сметки и за меѓународна споредливост на податоците

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07)

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts

1. Број на истражување 160206
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на финалната потрошувачка на домаќинствата по тековни
 цени

Прибирање - годишно 
Огработка - годишна 

Анкета за потрошувачка на домаќинствата, трговијата на мало, 
аналитичка евиденција на деловните субјекти и други 
административни извори

Вредноста за финалната потрошувачка на домаќинствата се 
пресметуваат за повеќе од 200 основни групи, во согласност со 
Класификацијата на индивидуалната потрошувачка по намена 
(ЦОИЦОП) и Европската програма за споредба (ЕЦП) 

Пресметка на основните групи на финалната потрошувачкана 
домаќинствата користејќи ја како база Анкетата на потрошувачка на 
домаќинствата, анализа на добиените податоци, корекција на 
одредени трошковни групи за кои се смета дека се потценети или 
преценети, корекција со вкрстување на податоците од Анкетата за 
потрошувачката на домаќинствата, трговија на мало и аналитиката 
на одредени деловни субјекти, за одредени трошковни категории се 
користи и методот на стокови текови (цоммодитѕ флоњ метход)

Податоците се прибираат директно од секторите на Државниот завод
 за статистика и соодветните институции во електронска форма

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Детална пресметка на финалната потрошувачка на домаќинствата, 
оценување на реалноста на расположливите податоци и за анализа 
во секторските сметки

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07)

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts

1. Број на истражување 160207

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на инпутираните станарини

Прибирање - годишно и тримесечно
Обработка - годишна и тримесечна

Државен завод за статистика, Управа за јавни приходи

Податоци за бруто-вредноста, меѓуфазната потрошувачка и 
компонентите на додадената вредност за инпутираните станарини.

Утврдување на вкупниот станбен фонд во РМ(број на станови и 
површина)
Пресметка на набавната и сегашната вредност на становите според 
методот на постојано инвентарисување
Пресметка на меѓуфазната потрошувачка, додадената вредност и 
бруто-вредноста на инпутираните станарини.

Податоците се прибираат директно од секторите на ДЗС и 
соодветните институции во електронска форма.

Република Македонија

Годишно:
Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м
Тримесечно
а) Рок за доставување на потребните индикатори од одделенијата на 
ДЗС и соодветните институции:т+ 45 дена по завршување на 
тримесечјето

 Пресметка на компонентата инпутирани станарини во расходната и 
производната страна на БДП и за подготвување на секторските 
сметки

Методологија за пресметка на БДП, 3.8.2.02, ДЗС

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts

1. Број на истражување 160208

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Процена на додадената вредност од  угостителски услуги за 
сместување на туристи во објекти во индивидуална сопственост

Пробирање - годишно
Обработка - годишна

Анкетата за потрошувачка на домаќинствата
Податоци од статистиката на туризмот
Министерство за финансии
Податоци од други истражувања 

Трошоци за патувања на домашно население (АПД-ТУ 12);
Податоци за број на туристи и број на ноќевања;
Податоци за самостојни угостителски дуќани. 

Анализа на расположивите податоци за проценка на вредноста на 
угостителските услуги за сметување од индивидуалниот сектор;
Проценка на бројот на туристи и ноќевања;
Пресметка на додадената вредност од туристичките услуги.

Бази на податоци 

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Подобрување на пресметките на додадената вредност во секторот 
Домаќинства

Закон за угостителска дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.62/04)
Закон за туристичка дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.62/04)

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Priracnici na Eurostat i OECD

1. Број на истражување 160209

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Постигнување на сеопфатност на БДП

Периодика - годишно
Обработка - годишна

Статистички истражувања
Министерство за финансии
Здравствени установи
Деловни субјекти

Додадена вредност од нерегистрирано и регистрирано производство,
 приходи од нелегални активности, вредност на залихите со 
отстранување на влијанието на инфлацијата и вредност на 
сопствената финална потрошувачка

Регистрирани деловни субјекти кои не поднесуваат годишни сметки
Нерегистрирани деловни субјекти
Нелегални активности

Електронска форма и извештаи

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Постигнување на сеопфатност на БДП

Методи за постигнување на сеопфатност на БДП на РМ 3.8.2.01.2002

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Priracnici na Eurostat i OECD
Priracnik za merewe na neopfatenata ekonomija, OECD
Handbook on measuring the NOE, OECD

1. Број на истражување 160210

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на  додадената вредност од индивидуалното  земјоделско
 производство

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Податоци од статистиката на земјоделство и цени,  Податоците од 
Пописот на земјоделство 2007, Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Агенцијата за 
подршка на развојот на земјоделството 

обем на земјоделско производство,цени, откупот и продажбата на 
земјоделски производи, механизација, работна сила и др.

Анализа на изворните податоци за обемот на земјоделското 
производство и неговата употреба;
Анализа на откупот и продажбата на земјоделски производи;
Пресметка на цените и вредноста на земјоделското производство;
Анализа на податоците за проценка на меѓуфазната потрошувачка, 
додадена вредност, амортизација, инвестиции во основни средства и
 др.

Електронска форма и прашалници

Република Македонија

Први резултати т+9м
Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазна 
потрошувачка, бруто-додадена вредност, амортизација пресметка на 
БДП, сет на сметки за сектор Домаќинства и составување на 
економски сметки за земјоделството

Законски прописи од областа на земјоделството, сметководството 

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Priracnici na Eurostat i OECD

1. Број на истражување 160211

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Секторски  сметки и интегрирани национални сметки 

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Бази на податоци во Државниот завод за статистика
Податоци од Министерство за финансии и Народната банка на РМ

бруто-вредноста на производството, меѓуфазната потрошувачка, 
бруто-дододената вредност, средства на вработените, амортизација, 
јавни приходи и расходи,податоци од платниот биланс и др.

Анализа и пресметка на податоците за економските категории по 
институционални сектори и за вкупна економија;
Анализа на податоци од дополнителни извори и 
Анализа на податоците за сметка Странство

Електронска форма

Република Македонија

т+30м

Составување на сетот на сметки по институционални сектори и за 
вкупна економија (сметка на стоки и услуги, производна сметка, 
сметка за создавање на доходот, сметка за распределба на 
примарниот доход, сметка за секундарна распределба на доходот, 
сметка за употреба на расположивиот доход,сметка за употреба на 
прилагодениот расположив доход,капитална сметка и финансиска 
сметка);
Составување на интегрирани национални сметки и сметка странство.

Законски прописи од областа на сметководството

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Priracnici na Eurostat i OECD

1. Број на истражување 160212

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Изработка на табелите на понуда и употреба и инпут-оутпут табели

Прибирање - годишно и петогодишно
Обработка - годишна и петогодишна

Статистички истражувања и бази на податоци во рамките на ДЗС, 
Министерство за финансии, Народна банка на Република 
Македонија.

Табелите за понуда и употреба и  input-output табелите содржат 
податоци за: понудата на стоки и услуги од домашното производство 
и од увоз,  употребата на стоки и услуги за меѓуфазна потрошувачка 
и финална употреба (финална потрошувачка, бруто-инвестиции и 
извоз) и додадената вредност и нејзините компоненти.
Табелите се составуваат на ниво на 60 оддели на дејност според 
Националната класификација на дејности, НКД, (усогласена со 
NACE REV.1) и 60 оддели на производи според Класификацијата на 
производи по дејности (CPA),а се публикуваат на ниво на 31 група на 
производи и дејности.
Табелите за понуда и употреба на стоките и услугите ги содржат 
податоците за Производната сметка, Сметката за стоки и услуги и 
Сметката на создавање доход.

Истражување на базите на податоци во ДЗС по дејности, производи и
 услуги, организирање и дисагрегирање на податоците на ниво кое е 
соодветно за пополнување на табелите. 
Балансирање на податоците со цел елиминирање на 
неконзистентноста помеѓу вкупната понуда и употреба на стоките и 
услугите.
Користење на софтверска поддршка, а врз основа на 
расположливите податоци од Складиштето на податоци.

Електронска форма

Република Македонија

Годишно: три години по истекот на годината за која се составуваат 
табелите на понуда и употреба.
Петогодишно: три години по истекот на годината за која се 
составуваат input-output табелите.

Обезбедување на податоци за анализа на економијата, за 
подобрување на пресметките по сектори и за потребите на другите 
истражувања во ДЗС.

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07)

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
EUROSTAT Input-Output Manual
Прирачник за input-оutput табели од Статистичкиот оддел на 
Европската Унија, јули 2001
module 405

1. Број на истражување 160214

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Годишна пресметка на бруто-домашниот производ во долари

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

ДЗС по подготвување на податоците за БДП за претходната година и 
тоа избалансираните податоци, според методот ПАРЕ

Анализа на податоците на БДП по тековни и постојани цени, анализа 
на податоците и пресметка на курсот на доларот од НБ и пресметка 
по најсоодветен метод на БДП во САД долари

Електронски пат 

Република Македонија

Претходни податоци октомври 
Дефинитивни податоци  т+15м

Потреба од меѓународна споредливост на податоците и анализа

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07)

Price adjusted rate of exchange(PARE)
 Metod na cenovno prilagoden kurs 
Metodologija na OON
 OECD i Svetska banka, prira~nici

1. Број на истражување 160215
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Додадена вредност и бруто-домашен производ според производниот 
метод по постојани цени на годишно  ниво

Периодика - годишно
Обработка - годишна

Податоци од соодветните одделенија на ДЗС, НБ на РМ, 
Министерство за финансии и други релевантни институции

Тековни вредности на додадената вредност и бруто-домашниот 
производ, волуменски индекси за индустриското и земједелското 
производство, како и соодветни количински индикатори за останатите
 дејности кио се користат за пресметка на волуменски индекси, 
ценовни индекси, извозви и увозни индекси на единечна вредност, 
број на вработени и други потребни податоци за пресметките на ДЗС,
 курсна листа и податоци од платниот биланс од НБ на РМ, приходи и
 расходи на централниот буџет од Министерството за финансии и 
други релевантни институции (на годишно ниво)

Целосен

Податоците се прибираат директно од секторите на ДЗС и 
соодветните институции преку соопштенија,  билтени или со 
електронски начин на прибирање

Република Македонија

а) Рок за доставување на потребните податоци и  индикатори од 
одделенијата на ДЗС и соодветните институции: шест месеци по 
завршување на годината
б) Рок за објавување на претходен годишен БДП по постојани цени: 
октомври
в) Рок за објавување на дефинитивен годишен БДП по постојани 
цени:т+15м

Пресаметка на волуменски индекси и имплицитни дефлатори на 
додадената вредност и БДП изразен во соодветната референтна 
година
За согледување на движењето на вкупната економија на РМ и 
економската развиеност, како и меѓународна споредливост на 
развиеноста на РМ се пресметуваат реални стапки на раст/опаѓање 
на БДП на годишни ниво

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07) и законски прописи од областа на 
сметководството 

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
Прирачник за ценовни и волуменски мерења во националните 
сметки(од ЕУРОСТАТ)
Прирачник за национални сметки по постојани цени( од ОН)
Прирачник за квартални национални сметки (од ЕУРОСТАТ)
Council  Regulation No. 2223/96/EC of 25/06/1996:OJ:L310 of 
30/11/1996)
Module 40100

1. Број на истражување 160216
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Бруто-домашен производ според расходниот метод по постојани 
цени на годишно  ниво

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Податоци од соодветните одделенија на ДЗС, НБ на РМ и други 
релевантни институции

Тековни вредности на  бруто-домашниот производ пресметан според 
расходниот метод и неговите агрегати, ценовни индекси, извозни -
увозни индекси на единечна вредност и други потребни податоци за 
пресметките од ДЗС, податоци од платниот биланс од НБ на РМ и 
други релевантни институции (на годишно ниво)

Целосен

Податоците се прибираат од секторите на ДЗС и соодветните 
институции преку соопштенија, билтени или со електронски начин на 
прибирање

Република Македонија

а) Рок за доставување на потребните податоци и индикатори од 
одделенијата на ДЗС и соодветните институции: шест месеци по 
завршување на годината
б) Рок за објавување на претходен годишен БДП по постојани цени: 
октомври 
в) Рок за објавување на дефинитивен годишен БДП по постојани 
цени: т+15м

Пресметка на волуменски индекси и дефлатори на трошочните 
агрегати на БДП, како и трошочните агрегати на БДП и БДП изразени 
во соодветна референтна година
За согледување на движењето на вкупната економија на РМ и 
економската развиеност, за меѓународна споредливост на 
развиеноста на РМ како и за други аналитички цели се пресметуваат 
реални стапки на раст/опаѓање на бруто-домашниот производ и 
тршочните агрегати (лична потрошувачка, јавна потрошувачка, бруто-
инвестиции и увоз-извоз) на годишно ниво

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07) и законски прописи од областа на 
сметководството 

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
Прирачник за ценовни и волуменски мерења во националните 
сметки(од ЕУРОСТАТ)
Прирачник за национални сметки по постојани цени( од ОН)
Прирачник за квартални национални сметки (од ЕУРОСТАТ)
Council  Regulation No. 2223/96/EC of 25/06/1996:OJ:L310 of 
30/11/1996)
Module 40100

1. Број на истражување 160217
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Регионални сметки

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

База на податоци од ДЗС како и релевантни министерства и 
институции кои располагаат со податоди на регионално ниво

Додадена вредност на регионално ниво, број на вработени и 
додадена вредност по институционални сектори

Сите субјекти во соодветните региони според ниво на НУТС-3 за кои 
се располага со најрелевантни податоци

Во електронска форма и соопштенија

Региони во РМ, НУТС 3

Прибирање и анализа на податоци за периодот т+12,
рок за завршување 6 месеци

Пресметка на бруто-додадената вредност на регионално ниво, на 
ниво на еконамска активност - А17

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07) и законски прописи од областа на 
сметководството 

NACE REV.1, Classification of economic activities in the EU
SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
Council Regulation No:2081/93/EEC of 20/07/1993:OJ:L193 of 
31/07/1993
Regional Account Methods _Gross value added and gross capital 
formation by activity -ISBN 92-827-0159-X
Regional Account Methods- Household accounts(1996) ISBN92-827-
8964-0
Regulation Council No 2223/96
module 72102

1. Број на истражување 160218
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Квартална пресметка на додадената вредност кај корисниците на 
буџетот и фондовите, Буџетот на Републиката и буџетите на 
единиците на локално ниво на државата ( локална самоуправа)

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечна

Министерство за финансиии  и други релевантни институции за 
давање на потребните податоци

Податоци за пресметка на меѓуфазната потрошувачка, додадената 
вредност, средства на вработените и број на вработени 

Целосен

Во електронска форма од Министерството за финансии и преку  и 
другите институции

Република Македонија

 Рок за доставување на метеријалот од извештајните единици: 45 
дена по завршување на тримесечјето, за претходното тримесечје

Обезбедување на податоци по тековни цени за пресметка на БДП на 
тримесечно ниво

Закон за буџет (“Службен весник на РМ“,бр.64/05)
Уредба за сметковниот план (“Службен весник на РМ“,рб. 29/2000)
  Закон за акцизи ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.32/01,50/01,52/01,45/02,98/02,24/03,96/04, и 38/05)

Metodologija i definicii vo soglasnost so SNS 93(metodologija propisana 
od OECD, Commision of the Europian Communities, IMF, UN, WB) I 
ESS 95 metodologija za zemjite na EU Priracnik za kvartalni nacionalni 
smetki (EUROSTAT)
SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
Council  Regulation No. 2223/96/EC of 25/06/1996:OJ:L310 of 
30/11/1996
Hendbook on quarterly National account, EUROSTAT 1999
Module 41100
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на БДП според расходниот метод по тековни цени

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечна

Статистички истражувања кои ги спроведува Државниот завод за 
статистика
Административни извори на податоци

БДП и неговите трошковни агрегати: финална потрошувачка на 
домаќинствата, финална јавна потрошувачка, бруто-инвестиции и 
увоз и извоз на стоки и услуги

Целосен

Податоците се прибираат директно од секторите на Државниот завод
 за статистика и соодветните институции во електронска форма

Република Македонија

а) Рок за доставување на потребните индикатори од одделенијата на 
ДЗС и соодветните институции:т+ 45 дена по завршување на 
тримесечјето
б) Рок за објавување на очекуван квартален БДП: т+75 дена
в) Рок за објавување на претходен квартален БДП: т+9м
г) Рок за објавување на дефинитивен квартален БДП 
 т+15м

Пресметка на БДП според расходните компоненти за анализа на 
структурата на потрошувачката, за составување на секторските 
сметки и за меѓународна споредливост на податоците

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“,бр.54/97 и 21/07)

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts

1. Број на истражување 160221
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на финалната потрошувачка на домаќинствата по тековни
 цени

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечна

Анкета за потрошувачка на домаќинствата, трговијата на мало, 
аналитичка евиденција на деловните субјекти и други 
административни извори

Вредноста за финалната потрошувачка на домаќинствата се 
пресметуваат за повеќе од 200 основни групи, во согласност со 
Класификацијата на индивидуалната потрошувачка по намена 
(ЦОИЦОП) и Европската програма за споредба (ЕЦП) 

Пресметка на основните групи на финалната потрошувачкана 
домаќинствата користејќи ја како база Анкетата на потрошувачка на 
домаќинствата, анализа на добиените податоци, корекција на 
одредени

Податоците се прибираат директно од секторите на Државниот завод
 за статистика и соодветните институции во електронска форма

Република Македонија

 Рок за доставување на метеријалот од извештајните единици: 45 
дена по завршување на тримесечјето, за претходното тримесечје

Детална пресметка на финалната потрошувачка на домаќинствата, 
оценување на реалноста на расположливите податоци и за анализа 
во секторските сметки

Закон за државната статистика (“Службен весник на РМ“,бр.54/97 и 
21/07)

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts

1. Број на истражување 160222

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на јавната потрошувачка

Прибирање - тримесечно
Обработка - тримесечно

Министерство за финансии

Буџет на РМ и Буџети на фондови

Анализа на остварените приходи на републиката по месеци;
Анализа на вкупните приходи и трошоци на централната влада по 
тримесечја;
Анализа на трансфери на централната влада по тримесечја;
Анализа на вкупните приходи и трошоци на екстра буџетски фондови;
Анализа на податоците од буџетите на фондовите 
Анализа

Електронска форма

Република Македонија

 Рок за доставување на метеријалот од извештајните единици: 45 
дена по завршување на тримесечјето, за претходното тримесечје

Пресметка на елементите на јавната потрошувачка

Закон за Буџет("Службен весник на Република Македонија" бр.64/05);
Закон за акцизи ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.32/01,52/01,45/02,98/02,24/03,96/04, и 38/05)
Закон за данок на додадена вредност("Службен весник на Република 
Македонија" 
бр.44/99,59/99,86/99,11/00,8/01,21/03,19/04,33/06,45/06,10/06 и 
114/07)
Правилник класификација на приходи;
Правилник класификација на расходи;
Класификација на функции на владата.

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki

1. Број на истражување 160223

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Додадена вредност и бруто -домашен производ според производниот
 метод по постојани цени на тримесечно ниво

Периодика - тримесечно
Обработка - тримесечна

Податоци од соодветните одделенија на ДЗС, НБ на РМ, 
Министерство за финансии и други релевантни институции

Стапка на раст/опаѓање на додадената вредност во однос на 
претходниот пероид и додадена вредност и бруто-домашниот 
производ изразени во денари од соодветна реферанта година

целосен

Податоците се прибираат директно од секторите на ДЗС и 
соодветните институции преку соопштенија,  билтени или со 
електронски начин на прибирање

Република Македонија

а) Рок за доставување на потребните индикатори од одделенијата на 
ДЗС и соодветните институции:т+ 45 дена по завршување на 
тримесечјето
б) Рок за објавување на очекуван квартален БДП: т+75 дена
в) Рок за објавување на претходен квартален БДП: т+9м
г) Рок за објавување на дефинитивен квартален БДП 
 т+15м

За согледување на движењето на вкупната економија на РМ се 
пресметуваат реални стапки на раст/опаѓање на додадената 
вредност и бруто-домашниот производ на тримесечно ниво

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07) и законски прописи од областа на 
сметководството 

Metodologija i definicii vo soglasnost so SNS 93(metodologija propisana 
od OECD, Commision of the Europian Communities, IMF, UN, WB) i 
ESS 95 metodologija za zemjite na EU Priracnik za kvartalni nacionalni 
smetki (EUROSTAT)
SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Council  Regulation No. 2223/96/EC of 25/06/1996:OJ:L310 of 
30/11/1996
Hendbook on quarterly National account, EUROSTAT 1999
Module 41100 

1. Број на истражување 160224
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Европска програма за споредба

За циклус од три години:годишно се снимаат по две листи на 
производи и услуги
Годишна:CPI;ренти,плати,tips,ДДВ,пондери
Двегодишна:градежништво,опрема

Продажни места и административни извори

Волуменски индекси на БДП по жител, паритет на куповната моќ, 
споредбено ниво на цените, номинални вредности на БДП и 
номинални вредности на БДП по жител, структура на БДП според 
номиналните вредности, реални вредности на БДП по жител, 
релативни индекси на цените и релативни волуменски индекси.

Европската програма за споредба се темели на пресметка на паритет
 на куповна моќ (ПКМ) преку кој се врши конверзија на БДП и 
неговите трошковни компоненти во заедничка меѓународна валута. 
Во согласност на методологијата на ОЕЦД, УН, ЕУРОСТАТ, 
споредбата се спроведува во следните фази:
Истражување на пазарот за застапеноста на одредени птоизводи и 
услуги од личната потрошувачка,машините и инвестиционата опрема
 и градежништвото, снимање на цените на производите и услугите, 
пресметка на просечни годишни цени, утврдување на паритет на 
куповната моќ и пресметка на БДП и неговите трошковни агрегати 
според паритетот на куповната моќ.

Снимање на цени на производи и услуги на терен и во електронска 
форма од соодветните институции

Република Македонија

Активностите се реализираат во согласност со динамиката за работа 
од страна на Австрискиот завод за статистика и ЕУРОСТАТ

Пресметка на меѓународно споредливи реални вредности на БДП и 
неговите трошковни компоненти

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07)

Handbook of international comparison program, Unated Nation, 1992
Regulation Council n 1260/99
module 552
Regulation Council n 1267/99
Guielincs for price collection for capital goods, June 2000

1. Број на истражување 160225

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на БДП според производен метод

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Истражување во одделението за пресметка на БДП по производен 
метод, Министерство за финансии, Управа за јавни приходи, 
истражување од Одделението за пресметка на БДП по расходен 
метод за податоци за инпутирани станарини

бруто-вредноста на производството, меѓуфазната потрошувачка, 
бруто-дододената вредност, средства на вработените, 
амортизација,инпутирани банкарски услуги, инпутирани станарини, 
даноци на производи, субвенции на производи

Анализа на податоци за додадената вредност и други категории;
Анализа на податоците за корективните ставки на БДП;
Пресметка на БДП

Електронска форма

Република Македонија

претходни податоци октомври т-1
дефинитивни податоци април т-2

Пресметка на податокот за бруто-домашен производ по пазарни цени

Методологија за пресметка на бруто-домашен производ 3.8.2.02

SNA 93, System of National Accounts
SNS 93, Sistem na nacionalni smetki
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki
Priracnici na Eurostat i OECD

1. Број на истражување 160226

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Економски сметки во земјоделството

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Статистички истражувања, база на податоци од Пописот на 
земјоделството 2007, Агенција за подршка на развојот на 
земјоделство, Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство (подречните единици на Министерството) и други 
институции поврзани со земјоделството (Земјоделски институт, 
Здрушение на земјоделците, Ветеринарен институт)

Вредност на земјоделско производство, меѓуфазна потрошувачка, 
додадена вредност, амортизација

Анализа на расположиви податоци;
Составување на економските сметки за земјоделството

Електронска форма и прашалници

Република Македонија

дефинитивни податоци 20 март

Составување на сетот на економски сметки за земјоделството

Законска регулатива од областа на земјоделството, сметководството 

Manual on the economic accounts for acrigulture and forestry, EAA-EAF 
97 Rev 1.1
Priracnik za ekonomskite smetki na zemjodelstvoto i sumarstvoto
ESA 95, European System of Accounts
ESS 95, Evropski sistem na smetki

1. Број на истражување 160227

6. Опис на фазите на пресметки
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Преметка на инвестициите во основни средства

Прибирање: Годишно
Обработка: Годишна

Годишно истражување на ивестиции во основни средства ИНВ.01; 
Пресметка на машини и опрема според методот на стоковни текови; 
Проценка на инвестициите за градежништвото во индивидуалниот 
сектор; Јавни инвестиции од Министерство за Финансии; Податоци 
за инвестиции  од завршни сметки; Податоци од стручни одделенија 
во ДЗС; Други извори на податоци

Податоците ги содржат сите елементи за пресметка  инвестициите во
 основни средства на годишно ниво.

Податоците се прибираат од  Годишното истражување за 
инвестициите во основни средства ИНВ.01, постојни бази на 
податоци  во ДЗС како и податоци од други институции  кои ДЗС  ги 
користи  по официјален пат

Ребулика Македонија

Рок на превземање на податоците од други институции или 
истражувања во електронски формат: 01/09
 Податоци (соопштение):октомври
Дефинитивни податоци (публикација):т+12

Вредност на инвестициите во основни средства во Република 
Македонија

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07)

SNS 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts

1. Број на истражување 160228
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Преметка на инвестициите во основни средства - машини и опрема

Прибирање: тримесечно  
Обработка: тимесечна 

Пресметка на инвестиции во основни средства - машини и опрема; 
Податоци од стручни одделенија во ДЗС (Надворешна трговија, 
индустрија и др;)

Податоците кои се користат за пресмтка на инвестициите на 
тримесечно ниво се однесуваат на увозот, извозот и домашното 
производство на инвестициони добра. Пресметката се врши врз 
основа на методата на стоковни текови

При пресмектата на основните средства - машини и опрема на 
тримесечно ниво посредно се користат податоци од стручните 
одделенија во ДЗС

Република Македонија 

Рок за доставување на метеријалот од извештајните единици: 45 
дена по завршување на тримесечјето, за претходното тримесечје

Пресметка на инвестициите на тримесечно ниво

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07)

Handbook on quaterly National accouns, Eurostat 1999

1. Број на истражување 160230
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Пресметка на БДП според расходниот метод по постојани цени

Прибирање - тримесечно
Обработка – тримесечна

Податоци од соодветните одделенија на ДЗС, НБ на РМ и други 
релевантни институции

Тековни вредности на  бруто-домашниот производ пресметан според 
расходниот метод и неговите агрегати, ценовни индекси, извозни -
увозни индекси на единечна вредност и други потребни податоци за 
пресметките од ДЗС, податоци од платниот биланс од НБ на РМ и 
други релевантни институции (на тримесечно  ниво)

Целосен

Податоците се прибираат од секторите на ДЗС и соодветните 
институции преку соопштенија, билтени или со електронски начин на 
прибирање

Република Македонија

а) Рок за доставување на потребните индикатори од одделенијата на 
ДЗС и соодветните институции:т+ 45 дена по завршување на 
тримесечјето
б) Рок за објавување на очекуван квартален БДП: т+75 дена
в) Рок за објавување на претходен квартален БДП: т+9м
г) Рок за објавување на дефинитивен квартален БДП: 
т+15м

Пресметка на волуменски индекси и дефлатори на трошочните 
агрегати на БДП, како и трошочните агрегати на БДП и БДП изразени 
во соодветен референтен период
За согледување на движењето на вкупната економија на РМ и 
економската развиеност, за меѓународна споредливост на 
развиеноста на РМ како и за други аналитички цели се пресметуваат 
реални стапки на раст/опаѓање на бруто-домашниот производ и 
тршочните агрегати (лична потрошувачка, јавна потрошувачка, бруто-
инвестиции и увоз-извоз) на тримесечно ниво

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07) и законски прописи од областа на 
сметководството

SNA 93, System of National Accounts
ESA 95, European System of Accounts
Прирачник за ценовни и волуменски мерења во националните сметки
 (од ЕУРОСТАТ)
Прирачник за национални сметки по постојани цени( од ОН)
Прирачник за квартални национални сметки (од ЕУРОСТАТ)
Council  Regulation No. 2223/96/EC of 25/06/1996:OJ:L310 of 
30/11/1996)
Module 40100

1. Број на истражување 160231
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Национални сметки - Аналитички истражувања
Област

4. Систем на национални сметки

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Сметки во здравството

Повекегодишно - експериментално

Преку извештаи и од статистички истражувања

 Податоци за финансирање, трошоци и видови услуги во здравството
 според меѓународна стандардна методологија

Целосен

Преку извештаи и од статистички истражувања

Република Македонија

Една година по завршување на референтната година

Анализа на изворите на финансирање во здравството, видови на 
здравствени организации и видови на услуги кои ги даваат 
здравствените организации на населението, како и трошоците на 
населението во областа на здравството

Закон за државната статистика (“Службен весник на Република 
Македонија“бр.54/97 и 21/07)

A System of Health Accounts, OECD 2000

1. Број на истражување 160233
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Статистички регистри
Област

5. Систем на статистички регистри

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистички регистар на население

Тековно

Административните евиденции и регистри од Министерството за 
внатрешни работи, попис на населението и статистички 
истражувања.

За граѓаните:
Матичен број на лицето, име и презиме, пол, дата на раѓање,место 
на раѓање (населено место, општина држава),место на живеење 
(населено место, општина, држава), адреса на живеење (улица, број,
 додаток на број, влез и стан),брачна состојба, државјанство, 
национална припадност, возраст, дата на смрт, дата на иселување 
(за лицата што се иселуват од РМ), статус на лицето, домакинство, 
датум на настани, промени и корекции.
За странци:
Технички број, матичен број за странци,име и презиме, пол, дата на 
раѓање, брачна состојба, место на раѓање (држава), место на 
живеење (населено место, општина, држава), адреса на живеење во 
РМ (улица, кукен број, додаток на кукен број, влез и стан),  
државјанство, основ за евидентирање и причина за престој,причина 
поради кој е откажан престојот, дата на доаѓање во РМ, дата на 
воведување во евиденција, дата на издавање и важност на 
одобрението за престој,начин на доаѓање во РМ, школска 
подготовка, занимање, назив на фирмата, населено место и општина
 на фирмата каде е вработен странецот, држава на фирмата каде 
бил вработен странецот пред доаѓање во РМ, индикатор за 
активност.

- Граѓаните со постојано место на живеење во РМ
- странците што престојуват во РМ со одобрен престој

Со преземање на податоци од административните евиденции, 
регистри и од базата на податоци на ДЗС.

Република Македонија, општини и населени места

- Квартално 
 

- Обезбедување на база на податоци за граѓаните со постојано место
 на живеење во РМ за статистички цели
- Обезбедување на база на податоци за странци кои престојуваат во 
РМ со одобрение за престој.

Закон за државната статистика ( "Службен весник. на Република 
Македонија" бр.54/97 и  21/07)

1. Број на истражување 010304
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Статистички регистри
Област

5. Систем на статистички регистри

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

Статистички деловен регистар

Тековно

 Централен регистар на Република Македонија - Едношалтерски 
систем и Регистар на годишни сметки, Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување, Министерство за финансии-Управата за 
јавни приходи, статистички истражувања и други податоци во 
Државниот завод за статистика

За Правна единица:
- идентификациони варијабли:матичен број, даночен број, назив 
(полн и скратен), вид на сопственост,облик на организирање,адреса 
на која се води седиштето (улица - назив и шифра, куќен број, 
населено место -назив и шифра, општина - назив и шифра, 
телефонски број, факс, Е-маил), потекло на капиталот;

- демографски варијабли: дата на основање, дата на престанок 
(бришење) и причини, дата на промени;

- стратификациски варијабли: претежна дејност ( шифра и назив); 

- за претпријатие:
идентификациони варијабли:матичен број, назив, адреса на која се 
води седиштето (улица - назив и шифра,куќен број, населено место- 
назив и шифра, општина- назив и шифра, телефонски број, факс, Е-
маил), адреса на која се води вистинското седиште,статус на 
активност,податок во кое истражување се јавува;

- демографски варијабли: дата на основање, дата на престанок 
(бришење) и причини, дата на промени;

- стратификациски варијабли:претежна и секундарна дејност( шифра 
и назив),промет,број на вработени,индикатор за големина, 
институционален сектор;

за Локална единица (ЛЕ):
- идентификациони варијабли: матичен број на претпријатието на кое 
му припаѓа локаланата единица (ЛЕ),реден број на ЛЕ, назив, адреса
 (улица- назив и шифра, куќен број, населено место- назив и 
шифра,општина- назив и шифра, поштенски број),статус на 
активност,податок во кое истражување се јавува; 

- демографски варијабли:дата на основање ,дата на престанок и 
причини, дата на промена; 

- стратификациски варијабли: претежна и секундарна дејност( назив 
и шифра), промет, број на вработени;

Правни единици, претпријатија, локални единици

Превземање на податоци од административните регистри, 
статистичките истражувања и други податоци на Државниот завод за 
статистика

Населени места,  општини, региони, Република Македонија

Од Централен регистар на Република Македонија - Едношалтерски 
систем и од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување - месечно
Од Централен регистар - Регистар на годишни сметки - годишно

1. Број на истражување 090102
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Статистички регистри
Област

5. Систем на статистички регистри

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Обезбедување на база на податоци за СДР

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија " бр.54/97 и бр.21/07)

Council regulation (EEC) No 2186/93 of 22 July 1993 on Community 
coordination in Drawing up business registers for statistical purposes
Council regulation (EEC) No 696/93 of March 1993 on statistical units for 
observation and analysis of the production system in the Community,
Business Register Recommendations Manual
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Статистички регистри
Област

5. Систем на статистички регистри

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистички регистар на просторни единици

Тековно.

Ревизија на границите на статистичките кругови, до 2011 година  -  
составен дел од подготовките за Пописот на населението

Административниот регистар на просторни единици - ДЗГР ; 
единиците на локалната самоуправа, Министерството за локална 
самоуправа, Министерството надлежно за областа од урбанизмот; 
Централниот регистар на Република Македонија.

Забелешка: До крајот на 2007 година административниот регистар на
 просторни единици треба да го преземе Државниот завод за 
геодетски работи.

За општините, населените места, статистичкиот круг следните 
податоци: матичен број, назив и врска со просторната единица од 
повисок ред; за пописните кругови следните податоци: матичен број 
на општина, реден број на пописниот круг во рамките на општината и 
врска со просторните единици од повисок ред; за единиците од 
Номенклатурата на територијални единици за статистика - НТЕС 
следните податоци: шифра, ниво, назив; за улиците следните 
податоци: матичен број на улица, назив на улица и припадност на 
просторна единица; за државите: назив на држава, нумерички код, 
алфа 2 код, алфа 3 код според ИСО 3166

За просторните единици, НТЕС единиците и улиците на цела 
територија на Република Македонија

Со преземање на податоците од надлежните институции.

Република Македонија, НТЕС ниво 1, НТЕС ниво 2, НТЕС ниво 3, 
НТЕС ниво 4, НТЕС ниво 5, општина, населено место, статистички 
круг, пописен круг

Тековно

Обезбедување на база на податоци за просторните единици за 
статистички цели

Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија " бр.54/97 и бр.21/07)

Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) EC Regulation 
1059/2003 

1. Број на истражување 170101
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Статистички истражувања за статистичките регистри
Област

5. Систем на статистички регистри

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Попис на деловните субјекти

2008 година

Централен регистар, Регистар на годишни сметки - Активни деловни 
субјекти (правни и физички лица)

 - последна состојба на податоци за деловните субјекти: број на 
деловниот субјект, назив на субјектот (целосен и скратен), седиште 
(земја, населено место, општина, улица,куќен број, телефон, факс,е-
маил), облик на организирање, форма на сопственост, потекло на 
капиталот, претежна дејност по НКД Рев.1, податоци за промените, 
податоци за основачот и неговиот директор, промет, број на 
вработени;

 - последна состојба на податоци за единиците во состав:-назив на 
субјектот во чиј состав е единицата, број на деловниот субјект во чиј 
состав е единицата и редниот број на единицата, адреса, претежна 
дејност, број на вработени, промет.

Активните деловни субјекти во Република Македонија и нивните 
единици во состав

интервју со попишувачи

Република Македонија

Критичен момент- состојба …....2008

Ажурирање на податоците во СДР и утврдување на статус на 
активност на ДС

Закон за државната статистика ("Сл. весник на РМ" бр.54/97 и 
бр.21/07)

Council regulation (EEC) No 2186/93 of 22 July 1993 on Community 
coordination in Drawing up business registers for statistical purposes
Council regulation (EEC) No 696/93 of March 1993 on statistical units for 
observation and analysis of the production system in the Community

1. Број на истражување 090103
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II. Податоци што ги публикува Државниот завод за статистика

Област

Публикации

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Миграции 

1

јуни

Ниво на објавување: општина, статистички регион, национално ниво

1. Број на публикуван документ 31

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Природно движење на населението

1

јули

Ниво на објавување: општина, статистички регион, национално ниво

1. Број на публикуван документ 32
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Област

Публикации

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Процени на населението во РМ според пол, возраст и општини

1

септември

Ниво на објавување: општина, национално ниво

1. Број на публикуван документ 42

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Морталитетни таблици

1

септември

Ниво на објавување: национално ниво

1. Број на публикуван документ 43

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Сторители на кривични дела

1

јули

Република Македонија,опшини,населени места

1. Број на публикуван документ 44
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Област

Публикации

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Издавачка дејност 

1

јули

Република Македонија,опшини

1. Број на публикуван документ 51

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Култура и јавно информирање во Републука Македонија

1

декември

Република Македонија,опшини

1. Број на публикуван документ 52

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Основни и средни училишта во Република Македонија на крајот на 
учебната година

1

јуни

Република Македонија, општини, региони

1. Број на публикуван документ 58
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Област

Публикации

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Основни и средни училишта во Република Македонија на почетокот 
на учебната година

1

јуни

Република Македонија, општини, региони

1. Број на публикуван документ 59

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Запишани студенти на факултетите и високите стручни школи во 
учебната година

1

јуни

Република Македонија, општини

1. Број на публикуван документ 63

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Дипломирани студенти, магистри на науки и специјалисти, доктори на
 науки

1

април

Република Македонија, општини

1. Број на публикуван документ 64
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Област

Публикации

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Научна и истражувачко-развојна дејност

1

октомври

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 70

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки

1

април

Република Македонија, општини, региони

1. Број на публикуван документ 72

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република 
Македонија

1

октомври

Република Македонија, општини, региони

1. Број на публикуван документ 73
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Област

Публикации

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Анкета за работната сила

1

25/06

Република Македонија
НТЕС 3

1. Број на публикуван документ 80

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Анкета за цена на труд

1

15/09

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 82

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Запишани лица на последипломски студии - магистри и специјалисти 
и пријавени докторски дисертации

1

јули

Република Македонија, општини

1. Број на публикуван документ 158
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Област

Публикации

Национална економија и финансии

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Бруто-домашен производ на Република Македонија

1

20/04

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 90

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Инвестиции во основни средства во Република Македонија

1

20/12

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 92

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Табели на понудата и употребата во Република Македонија

1

25/05

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 176
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Област

Публикации

Национална економија и финансии

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Симетрични инпут-оутпут табели во Република Македонија

1

25/11

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 177

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Странски директни инвестиции

1

10/03

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 178
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Област

Публикации

Приходи, потрошувачки и цени

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Вработени и нето-плати

1

25/06

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 81

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Потрошувачка на домаќинствата

1

15/06

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 87

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Анкета за користење на времето

1

еден месец по предавање во одделение за публицистика

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 151
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Област

Публикации

Земјоделство

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Шумарство

1

03/08

РМ

1. Број на публикуван документ 108

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Полјоделство, овоштарство и лозарство

1

06/08

РМ, општини

1. Број на публикуван документ 109
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Област

Публикации

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Индустрија

1

31.10 

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 8

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Годишен енергетски биланс на РМ

1

30.02 наредна година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 9

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Градежништво 

1

15.10  (за претходната година и за последните пет години)

Република Македонија и општини

1. Број на публикуван документ 18
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Област

Публикации

Надворешна трговија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Стоковна размена на Република Македонија со странство

1

15/07

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 21
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Област

Публикации

Транспорт, туризам и други услуги

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Транспорт и други комуникации во Република Македонија - 
статистички преглед

1

20/11

Ребублика Македонија,општини и градови

1. Број на публикуван документ 26

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Туризам во Република Македонија - публикација

1

30/05

Република Македонија, општини

1. Број на публикуван документ 27

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Анкета за странски туристи во сместувачките објекти

1

30/04

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 28
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Област

Публикации

Транспорт, туризам и други услуги

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Анкета за странски посетители - Анкета на граничните премини

1

30/04

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 29

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Попис на продажните капацитети во трговијата на мало

1

12/12

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 120

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Попис на капацитетите во угостителството

1

30/03

Република Македонија и општини

1. Број на публикуван документ 121
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Област

Публикации

Транспорт, туризам и други услуги

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Патување на домашно население

1

30/09

Република Македонија 

1. Број на публикуван документ 147

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Капацитети за сместување во угостителството

1

25/12

Република Македонија, вид на места

1. Број на публикуван документ 172
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Област

Публикации

Класификации, методологии, номенклатури и стандарди

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Меѓународна споредба на бруто-домашниот производ (резултати од 
Европска програма за споредба)

1

28/02

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 97
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Област

Публикации

Животна средина

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Статистики на отпад

1

2010

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 180

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Статистики на вода

1

2010

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 181

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Статистики на животна средина

1

2010

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 182
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II. Податоци што ги публикува Државниот завод за статистика

Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Природно движење на населението во РМ (претходни податоци)

4

45 дена по истек на кварталот

Ниво на објавување: општина, национално ниво

1. Број на публикуван документ 36

6. Содржина на податоците Број на живородени, мртвородени, умрени (вклучувајќи ги и умрените
 доенчиња), склучени и разведени бракови, по место на настан и по 
место на живеење.

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Наталитет во Република Македонија

1

22/06

Ниво на објавување: општина, национално ниво

1. Број на публикуван документ 37

6. Содржина на податоците Број на живородени и мртвородени деца по пол, брачност и место на 
раѓање, школска подготовка и возраст на мајката. 

                                  Страна 296



Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Морталитет во Република Македонија

1

22/06

Ниво на објавување: општина, национално ниво

1. Број на публикуван документ 38

6. Содржина на податоците Број на умрени и умрени доенчиња по возраст, пол, лекуваност, 
место на настанот и причини за смрт.

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Умрени лица од насилна смрт во општините во Република 
Македонија

1

22/06

Ниво на објавување: општина, национално ниво

1. Број на публикуван документ 39

6. Содржина на податоците Број на умрени лица од насилна смрт по пол, видови на насилната 
смрт (несреќен случај, самоубиство и убиство) и надворешна 
причина за смрт.
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Живородени , умрени лица и миграции според урбани и рурални 
подрачја и по региони

1

22/06

Ниво на објавување: статистички регион, национално ниво

1. Број на публикуван документ 40

6. Содржина на податоците Број на живородени деца по пол и по возраст на мајката, умрени 
лица по пол, возраст и причини за смрт, внатрешни и надворешни 
миграции, според типот на населените места (град, село)

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Склучени и разведени бракови во Република Македонија

1

22/06

Ниво на објавување: општина, национално ниво

1. Број на публикуван документ 41

6. Содржина на податоците Склучени и разведени бракови според редот на бракот, возраст на 
жената и мажот, а разведените бракови и според траењето на 
бракот.
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Пријавени, обвинети и осудени сторители на кривични дела - 
полнолетни и малолетни во Република Македонија

1

17/05

Ниво на објавување: национално ниво

1. Број на публикуван документ 45

6. Содржина на податоците  Податоци за пријавени,обвинети и осудени сторители на кривични 
дела според основните јавни обвинителства,основните судови,пол, 
возраст,групите на кривични дела, видот на одлуката и видовите на 
изречени санкции.

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Театри, филхармонии, професионални симфониски оркестри и 
професионални ансамбли за народни игри и песни во Република 
Македонија

1

27/11

Ниво на објавување: национално ниво

1. Број на публикуван документ 46

6. Содржина на податоците Вид на театарот, број и вид на изведени дела, јазик на кој се 
изведуваат претставите, претстави, посетители, гостувања, учество 
на фестивали, вработени (членови)
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Ликовна дејност во Република Македонија, Организирани ликовни 
изложби и ликовни колонии

1

12/05

Ниво на објавување: национално ниво

1. Број на публикуван документ 47

6. Содржина на податоците Организирани ликовни изложби и колонии според видот, ликовни 
уметници кои учествувале на изложбите, потеклото на уметниците, 
посетители на ликовните изложби и ученици во работата на 
ликовните колонии

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Библиотеки во Република Македонија

1

12/06

Ниво на објавување:национално ниво, општини

1. Број на публикуван документ 48

6. Содржина на податоците Вид на библиотеките, книжен и некнижен фонд на библиотеката, 
принова на книжниот и некнижниот фонд, корисници во библиотеките
 - читатели и вработени 
Забелешка,Истражувањето е тригодишно- едно соопштение
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Кина во Република Македонија

1

22/05

Ниво на објавување: национално ниво,опшина

1. Број на публикуван документ 49

6. Содржина на податоците Број и вид на кината, прикажани филмови по вид и потекло, број на 
претстави и посетители и вработени

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва
 во Република Македонија

1

12/06

Ниво на објавување: национално ниво

1. Број на публикуван документ 50

6. Содржина на податоците Број на деловни субјекти кои емитуваат радио и телевизиска 
програма,емитувана програма во часови,потекло на произвотството 
на  програмата,програма според јазикот и видот на емитување како и 
за вработените по пол и програмски активности 
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Основни и средни училишта во Република Македонија на крајот на 
учебната година

1

28/03

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 60

6. Содржина на податоците Училишта, паралелки, наставници за редовни основни, специјални и 
основни училишта за возрасни. Редовни основни училишта според 
бројот на паралелките, бројот на учениците, смените, училишни 
кујни, јазикот на кој се изведува наставата, ученици според успехот.
Училишта, паралелки, наставници за редовни средни и специјални 
средни училишта, училишни кујни,јазикот на кој се изведува 
наставата, ученици според успехот, според струките, ученици кои 
завршиле училиште.
Училишта, ученици и наставници основни уметнички училишта и 
средни верски училишта 
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Основни и средни училишта во Република Македонија на почетокот 
на учебната година

1

07/04

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 61

6. Содржина на податоците Училишта, паралелки, ученици и наставници за редовни основни, 
специјални и основни училишта за возрасни. Редовни основни 
училишта според бројот на паралелките, бројот на учениците по 
одделенија, бесплатен превоз, сместување во дом или семејство. 
Ученици по пол и возраст запишани во прво одделение. Редовни 
основни училишта според изучувањето на странски јазик, ученици 
според изучувањето на странски јазик по одделенија.
Наставен персонал и стручни соработници во редовните 
основниучилишта според степенот на стручна подготовка, фондот на 
часови.
Редовни средни училишта и ученици (по одделенија) според 
изучување на странски јазик. 
Основни податоци за средно образование училишта, паралелки, 
ученици, наставници, изучување на странски јазик
Ученици во редовните средни училишта според 3 и 4-годишни 
програми по години и според струки.
Наставен персонал и стручни соработници во редовните средни 
училишта според степенот на стручна подготовка и според фондот 
на часови.
Основни податоци за училиштата за дополнително образование 
училишта, паралелки, ученици и наставници.
Основни податоци за средните верски училишта, паралелки, ученици
 и наставници.

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Дипломирани студенти на високите стручни школи и факултетите во 
Република Македонија

1

15/03

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 66

6. Содржина на податоците Дипломирани студенти на додипломски студии по видови школи-
факултети, според начинит на студирање и полот
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Магистри на науки и специјалисти во Република Македонија

1

11/02

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 67

6. Содржина на податоците Магистри на науки според пол, возраст, дејност на во која вршат 
занимање, факултет и научна област

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Доктори на науки во Република Македонија

1

11/02

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 68

6. Содржина на податоците Магистри на науки според пол, возраст, дејност на во која вршат 
занимање, факултет и научна област
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Наставници и соработници во наставата во високообразовните  
установи

1

28/01

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 69

6. Содржина на податоците Нставници и соработници во наставата според научни клалификации,
 траењето на работното време и полот, универзитети

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Домови-интернати за ученици/студенти во Република Македонија

1

15/07

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 74

6. Содржина на податоците Видови домово-интернати и ученици-студенти според училиштето 
што го посетуваат, ученици-студенти според степенот на стручно 
образование на родителот-издржувателот, домови за ученици кои 
посетуваат средни верски училишта, ученици според степенот на 
стручно образование на родителот-издржувателот
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Организации, форми, мерки и услуги на социјална заштита

1

27/05

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 75

6. Содржина на податоците Организации за социјална заштита, форми, мерки и услуги на 
социјална заштита, корисници за социјална заштита

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Активно население во Република Македонија -дефинитивни 
резултати од Анкетата за работна сила 

5

3 месеци по завршување на последниот квартал

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 79

6. Содржина на податоците Население на 15 до 79 г. според економската активност, пол и 
возраст, стапки на активност според полот и возраста, вработени 
според економскиот статус, пол, нето-плата, занимање, вработени на
 неопределено и определено време, со полно и скратено работно 
време, стапки на невработеност по возраст и пол и невработени 
според должината на невработеноста, полот и возраста.�
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Техничка култура во Република Македонија

1

12/08

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 127

6. Содржина на податоците Видови на здруженија, број, стручни кадри, раководни кадри, сојузи 
на здруженија за техничка култура по видови и одржани 
манифестации во организација на сојузите, клубови-учесници на 
манифестациите кои ги организираат сојузите, членови -учесници на 
манифестациита кои ги организирале сојузите, жени- учесници на 
манифестациита кои ги организирале сојузите

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Музеи и музејски збирки во РМ

1

02/05

Ниво на објавување:национално ниво, општини

1. Број на публикуван документ 146

6. Содржина на податоците Музеи, музејски збирки и  галерии по вид, инвентарирани и изложени 
предмети по вид, простории, изложби, посетители, вработени �
Забелешка,Истражувањето е тригодишно- едно соопштение
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки

1

27/02

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 152

6. Содржина на податоците Јавни установи за згрижување и воспитание на деца-детски градинки,
 даца во јавни установи за згрижување и воспитание по возраст

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високи 
стручни школи

1

22/04

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 153

6. Содржина на податоците Запишани студенти на додипломски студии според пол, година на 
студии, начин на студирање, факултети
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Област

Соопштенија

Население и социјални статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Анкета за цена на труд

1

септември

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 154

6. Содржина на податоците Годишен просек на издатоци  по вработен , по сектори , фактички 
обработени часови и  издатоци според видот на сопственоста.
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Област

Соопштенија

Национална економија и финансии

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Брутодомашен производ, тримесечни податоци

4

Три месеци по завршувањето на претходното тримесечје

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 88

6. Содржина на податоците БДП според производниот метод по постојани цени на квартално 
ниво, јавна потрошувачка, инвестиции во машини и опрема, увоз и 
извоз на стоки и услуги по тековни цени на тримесечно ниво

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Бруто-домашен производ на Република Македонија

1

31/10

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 89

6. Содржина на податоците Бруто-домашен производ по тековни цени, структура и пораст по 
сектори
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Област

Соопштенија

Национална економија и финансии

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Инвестиции во основни средства во Република Македонија

1

31/10

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 95

6. Содржина на податоците Инвестициите во основни средства се прикажуваат според намената 
на вложување, техничката структура и обликот на сопственост

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Странски директни вложувања во Република Македонија

1

31/10

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 96

6. Содржина на податоците Странските директни инвестиции во РМ според дејноста на 
инвестирање по земји, број на вработени и просечна бруто-плата по 
вработен во деловните субјекти со СДИ, финансиски резултати од 
работењето на деловните субјекти со СДИ
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Област

Соопштенија

Приходи, потрошувачки и цени

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Просечна исплатена месечна нето-плата по работник во Република 
Македонија

12

26-ти во месецот

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 77

6. Содржина на податоците Просецна исплатена нето плата по оддели според Националната 
класификација на дејности

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Просечна исплатена месечна бруто-плата по работник во Република 
Македонија

12

26-ти во месецот

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 78

6. Содржина на податоците Просецна исплатена бруто плата по работник во Република 
Македонија по оддели според Националната класификација на 
дејности
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Област

Соопштенија

Приходи, потрошувачки и цени

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Сиромаштијата во Република Македонија

1

јули во тековната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 86

6. Содржина на податоците Индикатори за релативна сиромаштија 
     - стапка на сиромаштија
     - индекс на длабочина на сиромаштија
Индикатори на субјективна сиромаштија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Индекси на цените на мало и на трошоците на животот

12

прво во тековниот месец за претходен извештаен месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 114

6. Содржина на податоците Индекси на цени на мало и трошоци на живот: 
- на вкупно ниво и по основни групи; 
- во однос на: претходна година;претходен месец; истиот месец од 
претходна година, декември од претходната година и кумулативни 
индекси
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Област

Соопштенија

Приходи, потрошувачки и цени

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Индекси на трошоците на животот според ЦОИЦОП

12

до 10 ти во  тековниот месец за претходниот месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 116

6. Содржина на податоците Индекси на трошоци на живот: 
- на вкупно ниво и по основни групи и подгрупи дефинирани по 
ЦОИЦОП класификација; 
- во однос на: претходна година;претходен месец; истиот месец од 
претходна година, декември од претходната година и кумулативни 
индекси

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Потрошувачка кошница, цени и плати

4

60 дена по истекот на кварталот

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 128

6. Содржина на податоците - Висина и содржина на потрошувачка кошница по количина и 
вредност за соодветните месеци во кварталот
- споредба на индекси на трошоци за  храна,потрошувачка кошница и
 плати
- потребно време на работа и број на плати за набавка на производ / 
услуга
- споредба на платите и цените и можноста за набавка на одреден 
број на производи/услуги
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Област

Соопштенија

Приходи, потрошувачки и цени

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Анкета за користење на времето соопштение

1

5 дена по предавање во одделение за публицистика

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 140

6. Содржина на податоците -просечно дневно користење на времето на лица со возраст над 10 
години; по пол,возрасни групи  економски статус, вид на активност, 
главна и дополнителна работа, урбана и рурална средина
- локација на која домаќинствата го минуваат времето и видот на 
транспорт што го користат
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Област

Соопштенија

Земјоделство

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Индекси на цени во земјоделството

12

15/01

РМ

1. Број на публикуван документ 56

6. Содржина на податоците Инпут и аутпут - индекси на цените во земјоделството

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Откуп и продажба на земјоделски производи

12

10/02

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 102

6. Содржина на податоците Продажба и откуп на земјоделски производи,
вредност, количина и цена
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Област

Соопштенија

Земјоделство

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Број на добитокот и добиточно производство

1

16/05

РМ

1. Број на публикуван документ 110

6. Содржина на податоците Број на добиток, живина и пчелни семејства,    добиточно 
произвотство и произвотство на месо

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Цени и количества на земјоделските производи и живиот добиток на 
пазарите во Република Македонија

12

16/01

РМ

1. Број на публикуван документ 134

6. Содржина на податоците Цени и количина на земјоделски производи и живиот добиток на 
пазарите во РМ
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Област

Соопштенија

Земјоделство

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Производи во шумарството, сеча на дрвја и услуги

4

16/05

РМ

1. Број на публикуван документ 150

6. Содржина на податоците Производи во шумарството, сеча на дрвја и услуги
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Индекси на индустриско производство

12

25-ти во месецот за претходниот месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 6

6. Содржина на податоците Индекси на физичкиот обем на индустриското производство по 
оддели од НКД и по главни индустриски групи

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Индекси на работници во индустријата

12

28-ми во месецот за претходниот месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 7

6. Содржина на податоците Индекси на работниците во индустријата по оддели од НКД
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство

4

15.02; 15.05; 15.08; 15.11;

Државата во која што се изведуваат градежните работи

1. Број на публикуван документ 12

6. Содржина на податоците Вредности и индекси на договорените и извршените градежни работи

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Извршени градежни работи и завршени станови во згради градени од
 деловни субјекти

1

Јуни (за претходната година)

Република Македонија и општини

1. Број на публикуван документ 14

6. Содржина на податоците Број на завршени и незавршени објекти, нивна вредност и број на 
завршени станови според сопственоста
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Извршени градежни работи и завршени станови во згради градени во
 индивидуална режија - претходни податоци

1

Јуни (за претходната година)

Република Македонија и општини

1. Број на публикуван документ 16

6. Содржина на податоците Број на објекти, нивна вредност, вкупно завршени станови и 
завршени станови во викенд куќи

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Количество и вредност на потрошениот градежен и погонски 
материјал на деловните субјекти од областа на градежништвото

1

Октомври (за претходната година)

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 17

6. Содржина на податоците Вредност и количество на потрошениот градежен и погонски 
материјал според видови
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Индекси на цени на производители на индустриски производи

12

12-ти во месецот за претходниот месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 54

6. Содржина на податоците Индекси на цени на производители на индустриски производи по 
оддели од НКД и по главни индустриски групи, Индекси на цени на 
избрани групи на индустриски производи

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Деловни тенденции во градежништвото

4

5-та недела по завршување на кварталот

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 100

6. Содржина на податоците Деловни тенденции во градежништвото
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Деловни тенденции во преработувачката индустрија

12

до 30-ти во тековниот месец за претходниот месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 101

6. Содржина на податоците Деловни тенденции во преработувачката индустрија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Годишно соопштение со месечни биланси за јаглен

1

30.04 за претходната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 159

6. Содржина на податоците Месечни биланси за јаглен
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Годишно соопштение со месечни биланси за нафта

1

30.04 за претходната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 160

6. Содржина на податоците Месечни биланси за нафта

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Годишно соопштение со месечни биланси за природен гас

1

30.04 за претходната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 161

6. Содржина на податоците Месечни биланси за природен гас
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Годишно соопштение со месечни биланси за обновливи извори на 
енергија

1

30.04 за претходната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 162

6. Содржина на податоците Месечни биланси за обновливи извори на енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Годишно соопштение со месечни биланси за електрична енергија

1

30.04 за претходната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 163

6. Содржина на податоците Месечни биланси за електрична енергија
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Годишно соопштение со месечни биланси за топлинска енергија

1

30.04 за претходната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 164

6. Содржина на податоците Месечни биланси за топлинска енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Цени на станови за кои е договорена изградба во Република 
Македонија

1

15.02 

Република Македонија и општини

1. Број на публикуван документ 165

6. Содржина на податоците Вкупна цена на m2 станбена површина и вкупен број на згради и 
станови
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Област

Соопштенија

Индустрија и енергија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Бесправно изградени објекти на територија на Република Македонија

1

20.06 (за претходната година)

Република Македонија и општини

1. Број на публикуван документ 166

6. Содржина на податоците Бесправно изградени објекти според видот на објектот и бесправно 
изградени згради според нивната намена
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Област

Соопштенија

Надворешна трговија

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Обем на стоковната размена на Република Македонија со странство

12

40 дена од завршување на извештајниот месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 19

6. Содржина на податоците Податоци за извоз и увоз на стоки, според вредност франко 
македонска граница на извезените и увезените стоки, во САД долари,
 по земји со најголемо учество во вкупниот обем на размената, 
според најзастапени производи во размената, извоз/увоз според 
економската намена на производите.

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Увозно-извозни индекси на единица вредност

1

По добивање на дефинитивни податоци за тековната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 173

6. Содржина на податоците Индекси на единечна вредност и волумен на извезената и увезената 
стока прикажани според стоковните групи и сектори од СМТК 
(Стандардна меѓународна трговска класификација, СМТК рев. 3)

                                  Страна 328



Област

Соопштенија

Транспорт, туризам и други услуги

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Туризам во Република Македонија -соопштение

12

до 7 во месецот за претходниот месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 25

6. Содржина на податоците Број на туристи и ноќевања по видови места, по видови и категории 
на објекти и по земја на припадност

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Индекси на цените во угостителството

12

до 5 во месецот за претходниот месец

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 30

6. Содржина на податоците Движење на цените во угостителството
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Област

Соопштенија

Транспорт, туризам и други услуги

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Деловни тенденции во трговијата на мало

4

15.02; 15.05; 15.08; 15.11

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 99

6. Содржина на податоците Податоци за тековната состојба и прогнози во областа на трговската 
дејност: количината на залихите; ограничувачките фактори за работа;
 тековната финансика состојба; конкуренцијата на пазарот; 
движењето на продажните цени; очекувањата за порачките и бројот 
на вработените.

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Транспорт и други комуникации во Република Македонија

4

квартално(по завршувањето на кварталот)

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 125

6. Содржина на податоците Превезени патници и патнички километри во патнички, градски, 
железнички и воздухопловен превоз
Превезени стоки и тонски километри во товарен железнички и 
воздухопловен превоз
Писмоносни и пакетни пратки во поштенски сообраќај
Телефонски  импулси во телекомуникациски сообраќај
Мобилни импулси во мобилна телефонија
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Област

Соопштенија

Транспорт, туризам и други услуги

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Такси-превоз на патници

1

30.06.за претходната година

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 126

6. Содржина на податоците Податоци за поминати километри,превезени патници,остварени 
приходи,потрошено гориво и број на вработени

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Промет во трговијата на мало и на големо

4

10 дена по завршување на кварталот

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 148

6. Содржина на податоците Вредност на прометот, продавници и вработени по тримесечија и 
индекси
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Област

Соопштенија

Транспорт, туризам и други услуги

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Промет во трговијата на мало и на големо, по производи

0

10 дена по завршување на обработката на податоците

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 149

6. Содржина на податоците Промет по производи во трговијата на мало и големо, вредност и 
количина
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Област

Соопштенија

Деловни статистики

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Број на деловни субјекти

1

20/12

РМ

1. Број на публикуван документ 179

6. Содржина на податоците
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Област

Соопштенија

Животна средина

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Статистики на отпад

1

2010

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 183

6. Содржина на податоците Податоци за произведен, собран и одложен отпад.

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Статистики на вода

1

2010

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 184

6. Содржина на податоците Податоци за јавен водовод, канализација и отпадни води.
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Област

Соопштенија

Животна средина

2. Назив на публикуван документ

3. Број на годишни изданија

4. Време на излегување од печат

5. Територијално ниво

Статистики на животна средина

1

2010

Република Македонија

1. Број на публикуван документ 185

6. Содржина на податоците Податоци за индикатори од областите кои влијаат на животната 
средина.
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II. Податоци што ги публикува Државниот завод за статистика

Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

01,11,2002

Национално и по општини

1. Содржина на податоците Површина, домаќинства и население според пописите, домаќинства 
и станови по општини, население според изјаснување за етничка 
припадност по пописи, население според возраст и пол според 
пописите, домаќинства според бројот на членови по пописи, 
структури на населението, средно траење на животот и просечна 
возраст на населението, вкупно население според изјаснувањето за 
етничка припадност по општини според територијалната организација
 од 1994 година

Попис

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходната година и серии на податоци по години

Национално и по општини

1. Содржина на податоците Преглед на движење на населението, процени на населението, 
родени, структура на родените, живородени деца според возраста на
 мајката, специфични стапки на фертилитет, тотална стапка на 
фертилитет, бруто и нето стапки на репродукција, витален индекс, 
умрени според возраста и полот, умрени според местото на смртта и 
лекувањето пред смртта, умрени според причините за смрт, умрени 
доенчиња според возраста, специфични стапки на морталитет, 
склучени бракови, разведени бракови, основни показатели за 
развојот на општините (живородени, умрени, природен прираст, 
склучени и разведени бракови), стапки на раѓања, умирања и 
бракови по општини

Витална статистика

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходната година

Национално и по општини

1. Содржина на податоците Доселени и отселени граѓани на Република Македонија и миграционо
 салдо по општини, доселени/отселени граѓани на Република 
Македонија според полот, брачната состојба, возраста и причината 
за преселување, доселени/отселени граѓани на Република 
Македонија според изјаснувањето за етничка припадност по општини,
 доселени и отселени граѓани на Република Македонија, странци и 
миграционо салдо по држави,  

Миграции
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Податоци за основни училишта на крајот на учебната година: 
училишта и ученици во основно образование; ученици според 
наставата на јазиците на националностите; училишта, ученици и 
наставници; основните училишта според наставниот јазик; ученици 
кои завршиле основно образование

Основно образование

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Податоци за средни училишта на крајот на учебната година: 
училишта и ученици во средно образование; ученици кои го 
завршиле школувањето; ученици според наставата на јазиците на 
националностите; училишта, ученици и наставници; средни училишта
 според  наставниот јазик 

Средно образование

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите; 
приватни и државни; запишани студенти по факултети; вкупно 
студенти и редовни студенти по пол и година на студии; дипломирани
 студенти на високите стручни школи и факултетите; дипломирани 
студенти според гранка на науката; дипломирани студенти според 
начин на студирање и пол; редовни студенти кои дипломирале во рок
 и после рокот; Наставници и соработници во наставата во 
високообразовните установи според звањата; наставници по 
факултетите;
Дипломирани магистри на науки и специјалисти  според научната 
област; магистри и специјалисти по факултети и пол;
Доктори на науки според научна област, по факултети и пол

Високо образование
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Научно истражувачко-развојна дејност: вработени на неопределено и
 определено работно време по сектори и степен на школска 
подготовка; еквивалент на полно работно време; завршени 
истражувачки проекти според секторот, научна област, нарачател и 
видот на истражувањето; незавршени истражувачки проекти според 
секторот, научна област, нарачател и видот на истражувањето; 
приход и приход од научноистражувачка работа според секторот на 
извршување; трошоци според секторот на извршување; трошоци 
според индустриска дејност; приход остварен за завршени и 
незавршени истражувачки проекти според научна област и 
општествено-економска цел; инвестиции во истражувачките 
организации

Наука

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни три години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Број на јавни установи за згрижување и воспитание на деца, број на 
деца во детцки градинки и вработени

Детска заштита - детски градинки

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Форми, мерки и услуги на социјална заштита за малолетни корисници
 и полнолетни корисници, организации за социјална заштита 
корисници и вработени, домови за ученици-студенти (број на ученици
-студенти и вработени), детцки додатоци (број на корисници и 
расходи, заштита на воени инвалиди (корисници и расходи)

Социјална заштита

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

2005 и 2008

Република Македонија

1. Содржина на податоците Библиотеки по видови, книжен фонд, корисници, користен 
библиотечен материјал, вработени

Култура
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Музеи и музејски збирки според видот и инвентарирани и изложени 
предмети, посетители

Култура

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходните 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Театри според  вид и број, изведени претстави и посетители во 
местото на седиштето и на гостувања, вработени,филхармонија и 
професионални оркестри

Култура

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Број на активни кина,број на прикажани долгометражни филмови-
домашни и странски,број на прикажани престави, посетители

Култура

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Организирани ликовни изложби-самостојни,групни и 
ретроспективни,посетители,откупени ликовни дела,број и активности 
на ликовните колонии 

Култура

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Сретства за јавно информирање-радио и телевизиски 
станици,емитувана радио и ТВ програма во часови,емитувана радио 
и ТВ програма според јазикот на емитување,според видот на 
програмата,вработени 

Јавно информирање
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходни 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Издавачка дејност во Република Македонија- книги и 
брошури,весници и списанија,според јазикот на издавање,број на 
наслови,тираж 

Јавно информирање

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

2006,2010

Република Македонија

1. Содржина на податоците Податоци за кандидатите и избраните пратеници во Собранието на 
Република Македонија по пол,возраст,школска 
подготовка,националност и предлагач

Статистика на избори

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

2005

Република Македонија

1. Содржина на податоците Податоци за кандидатите и избраните членови на советите на 
општините и Советот на градот Скопје и кандидати и избрани 
градоначалници на општините и град Скопје по пол,возраст,школска 
подготовка,националност и предлагач

Статистика на избори

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

За пријавени,обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители
 на кривични дела-претходната година
За останатите податоци- 3 или 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Пријавени,обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на
 кривични дела според групите на кривични дела,видот на 
одлуката,кривичните санкции и годините на извршување на 
делата.Број на судови,судии и судии поротници,адвокати и 
адвокадски приправници.Начин на решавање на 
предметите,структура на предметите според оспорениот акт во 
Уставниот суд на Република Македонија.

Криминалитет

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни три години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Врaботеност, Анкета за работна сила, Плати

Пазар на труд
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни три години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Потрошувачка на домаќинствата

Домаќинства

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни три години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Индекси на цени

Цени и трошоци

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходната година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Општ преглед за развојот на индустријата, Производство на 
електрична енергија и основни индустриски производи, Индекси на 
индустриското производство, Индустриски производи по сектори, 
подсектори и оддели и Индекси на бројот на работниците, физичкиот 
обем на индустриското производство и продуктивноста на трудот.

Индустрија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходната година или последните пет година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Основни показатели за развојот на градежништвото, извршени 
градежни работи според видот и број на градежни објекти, завршени 
и незавршени станови, просечни цени на станови, број на урнати 
станови, вредност на извршени градежни работи и број на работници
 во странство

Градежништво

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

серија од 25 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Превезени патници во железнички, езерски, воздухопловен, патен и 
градски превоз
Превезени стоки во железнички, воздухопловен и патен превоз

Транспорт
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

серија од 6 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Возни километри, бруто тонски километри и осовински километри во 
железничкиот превоз. Железничка мрежа и опрема, број на 
локомотиви и возови. Превезени патници со железница.

Транспорт

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

серија од 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Безбедност на сообраќајот на патиштата, промет на патници и стока 
во железничкиот превоз, регистрирани патни, моторни и приклучни 
превозни средства, патен превоз, превезена стока во товарниот 
патен превоз по видови, набавено гориво и мазиво во патниот 
превоз, потрошено гориво и мазиво во патниот и градскиот превоз, 
категоризирани патишта и мостови, езерски патнички превоз, мрержа
 и опрема во градскиот превоз.

Транспорт

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

серија од 4 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Мрежа и претплатници во телекомуникациски сообраќај

Комуникации

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

серија од 5 години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Поштенски сообраќај

Комуникации

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни пет години 

Република Македонија

1. Содржина на податоците Број на туристи и ноќевања вкупно домашни и странски, по видови 
места, по видови и категории на објекти и по земја на припадност. 
Капацитети во угостителството број на соби и легла по видови и 
категории на објекти

Туризам
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни пет години 

Република Македонија

1. Содржина на податоците Промет во угостителството вкупно и по видови објекти, број на 
објекти, вработени, број на седишта, промет по видови потрошувачка
 и производи (вредносно и количини).

Угостителство

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни пет година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Индекси на цени на угостителски услуги, базни и верижни индекси

Угостителство

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Податоци за извоз и увоз на стоки, според вредност франко 
македонска граница на извезените и увезените стоки, во САД долари,
 по производи со најголемо учество во вкупниот обем на размената, 
извоз/увоз според економската намена на производите, според 
отсеци од СМТК (рев.4), според економската активност (по принцип 
на претежна припадност на производите во НКД) и извоз/увоз по 
земји

Надворешна трговија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

годишни

Република Македонија

1. Содржина на податоците Вредност на прометот на големо, вкупно, по видови купувачи, по 
економски активнкости според НКД рев.1, по производи, број на 
вработени;
Вредност на прометот на мало, вкупно, по видови на наплата, пио 
економски активности според НКД рев.1, по производи, број на 
вработени и број на продавници

Внатрешна трговија
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

РМ

1. Содржина на податоците -број на земјоделска механизација, 
-број на вработени, 
-откуп и продажба на земјоделски производи
-општ преглед за развој на земјоделството
-потрошувачка на вештачки ѓубрива и сретства за заштита на 
растенијата

Земјоделство

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

РМ

1. Содржина на податоците Површини, производство и принос по хектар на земјоделски култури

Растително производство

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

РМ

1. Содржина на податоците Број на добитокот и добиточно производство, заклан добиток, 
прираст на добитокот и др.

Добиточно производство

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

РМ

1. Содржина на податоците Шумски фонд, површина на шумите

Шумарство

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

РМ

1. Содржина на податоците Снабдување со вода, користење и испуштање на отпадни води во 
индустријата и рударството

Водостопанство
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Област

Статистички годишник на Република Македонија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

РМ

1. Содржина на податоците Бројна состојба на дивеч и улов на слатководна риба

Лов и риболов

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците БДП според производниот метод ( по тековни и по постојани цени), 
БДП според расходниот метод (по тековни и по постојани цени), 
инвестиции во РМ според намената на вложувањата, техничката 
структура и обликот на сопственост- комбинирани табели, странски 
директни инвестиции по земји, долгорачна производна соработка по 
земји.

Национални сметки

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

31/12

Република Македонија, региони, општини

1. Содржина на податоците Деловни субјекти по видови и сектори на дејност

Статистички регистри
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II. Податоци што ги публикува Државниот завод за статистика

Област

Македонија во бројки

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

сите пописи по II светска војна и пописите во 1994 и 2002 година

Национално

1. Содржина на податоците Население според пописите, домаќинства според бројот на 
членовите по пописи, населене според изјаснување за етничка 
припадност

Попис

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последната година, последните две, односно последните пет години

Национално

1. Содржина на податоците Живородени, умрени и природен прираст, склучени и разведени 
бракови, умрени според причините за смрт по пол

Витална статистика

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последните две години

Национално

1. Содржина на податоците Надворешни миграции (доселени и отселени граѓани на република 
Македонија и странци)

Миграции

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни две години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Број на запишани ученици во основно образование

Основно образование

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни две години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Број на запишани ученици во средно образование

Средно образование
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Област

Македонија во бројки

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни две години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Број на запишани студенти на високите стручни школи и факултетите

Високо образование

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последни две години

Република Македонија

1. Содржина на податоците Број на корисници во јавни установи за сместување и згрижување на 
деца без родители и родителска грижа, јавни установи за згрижување
 на лица со посебни потреби, заводи и установи за згрижување на 
деца и млади со воспитно социјални проблеми, организации 
за професионалма рехабилитација и установи-домови за возрасни 
лица

Социјална заштита

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

За годините 1996,2000 и 2006

Република Македонија

1. Содржина на податоците Театри,кина,музеи и библиотеки-број,изведени претстави,посетители
 и читатели

Култура

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

За годините 1996,2000 и 2006

Република Македонија

1. Содржина на податоците Книги и брошури,весници и списанија -тираж

Јавно информирање

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

За годините 1996,2000 и 2006

Република Македонија

1. Содржина на податоците Пријавени,обвинети и осудени полнолетни лица.Осудени полнолетни
 лица според видот на кривичното дело

Криминалитет
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Област

Македонија во бројки

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

1996, 2000, 2006

Република Македонија

1. Содржина на податоците Активно население и стапки на активност  (табела) 
   1996, 2000, 2006
Вработени по возрасни групи, 2006 (графикон -пирамида)
Невработени според должината на                невработеноста 
(табела); 1996, 2000, 2006
Невработени по возрасни групи, 2006 (графикон -пирамида)
Плати

Пазар на труд

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

1996, 2000, 2006
2002,2004,2006

Република Македонија

1. Содржина на податоците Активно население и мерки на активност  (табела) 
   1996, 2000, 2006
Вработени по возрасни групи, 2006 (графикон -пирамида)
Невработени според должината на                невработеноста 
(табела); 1996, 2000, 2006
Невработени по возрасни групи, 2006 (графикон -пирамида)
Дистрибуција на потрошувачката на домакинствата (табела)1996, 
2000, 2006
Трајни добра (графикон) 2000, 2006

Домаќинства

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

1996, 2000, 2006

Република Македонија

1. Содржина на податоците Индекси на трошоци на живот по групи (табела) 1996, 2000, 2006 
(2005=100)
Базни индекси (месечни) (графикон ) 1996, 2000, 2006

Цени и трошоци

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Тековна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Користење на информатичко-комуникациски технологии (ИКТ) како на
 пример: компјутер, интернет, е-трговија, кај деловните субјекти, 
опременост и користење на информатичко-комуникациски технологии
 во домаќинствата и од поединците.

Комуникации

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

Последна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Податоци за писмоносни и пакетни пратки
Податоци за телефонски импулси, мобил 
разговори,телефонски,мобилни и интернет претплатници

Комуникации

                                  Страна 348



Област

Македонија во бројки

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Вкупен број на туристи и ноќевања, ноќевања на туристи по видови 
на објекти за сместување и по земја на припадност

Туризам

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците Податоци за извоз и увоз на стоки, според вредност франко 
македонска граница на извезените и увезените стоки, во САД долари,
 извоз/увоз според економската намена на производите, според 
отсеци од СМТК (рев.4).

Надворешна трговија

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците -земјоделски површини
-произвотство на основни земјоделски производи
-број на добиток
-добиточно произвотство
-идекси на земјоделското произвотство

Земјоделство

2. Период на кој се однесуваат

3. Територијално ниво

претходна година

Република Македонија

1. Содржина на податоците -индекси на продажба на шумски сортименти
-шумска површина
-сеча, пошумување и продажба на шумски сортименти

Шумарство
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II. Податоци што ги публикува Државниот завод за статистика

Област

Претходни статистички податоци за РМ

2. Време на излегување од печат - Крај на тековна година или почеток на наредна

1. Број на годишни изданија - 1

3. Содржина на податоците по области

Вкупно запишани ученици во основно образование, ученици кои 
завршиле училиште по видови училишта

Основно образование

Вкупно запишани учениви во средно образование, ученици кои 
завршиле училиште по видови училишта

Средно образование

Запишани и дипломирани студенти на високообразовните установи
 и вишите стручни школи

Високо образование

Број на деца-корисници во Установи за згрижување и воспитание 
на деца-детцки градинки

Детска заштита - детски градинки

Број на корисници ученици-студенти во домови-интернати за 
ученици-студенти кои се школуваат надвор од местото на 
престојот на родителот-старателот

Социјална заштита

Кина, театри, претстави и посетители

Култура

Просечна нето плата по вработен, Активно население во РМ

Пазар на труд

Индекси на цени на мало и трошоци на живот

Цени и трошоци

Извршени градежни работи и ефективни часови

Градежништво

 Годишни податоци: превезени патници и стоки во патен, градски, 
воздухопловен и железнички превоз

Транспорт

Годишни податоци:писмоносни и пакетни пратки, телефонски 
разговори во кабина во поштенски сообраќај
 Годишни податоци:телефонски  импулси и интернет часови

Комуникации

Број на туристи и ноќевања вкупно и по видови места, број на 
туристи по земја на припадност

Туризам

Големина и структура на прометот во угостителството
Индекси на цени на угостителски услуги

Угостителство
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Област

Претходни статистички податоци за РМ

2. Време на излегување од печат - Крај на тековна година или почеток на наредна

1. Број на годишни изданија - 1

3. Содржина на податоците по области

Податоци за извоз и увоз на стоки, според вредност франко 
македонска граница на извезените и увезените стоки, во САД 
долари, извоз/увоз според економската намена на производите, 
според отсеци од СМТК (рев.4).

Надворешна трговија

Вредноста на прометот на мало и големо и вредносни индекси

Внатрешна трговија

претходни податоци за 
-индекси на земјоделското произвотство
-произвотство, откуп и реализација на земјоделски производи
-произвотство на шумски сортименти во државните шуми
производство на пова`ните земјоделски култури

Растително производство

БДП според производниот метод и структура на БДП по сектори на 
НКД (тековни цени). Додадена вредност и БДП изразени ви денари 
од 1997 година и волуменски индекси на додадената вредност и 
БДП. Инвестиции во машини и опрема

Национални сметки
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II. Податоци што ги публикува Државниот завод за статистика

Област

Месечен статистички извештај

2. Време на излегување од печат - Крај на месец

1. Број на годишни изданија - 12

3. Содржина на податоците по области

Претходни месечни податоци: живородени , мртвородени, умрени, 
умрени доенчиња, природен прираст, склучени и разведени 
бракови (апсолутни и релативни показатели)

Витална статистика

Вработени по дејности, Вработени и невработени според школска 
подготовка, Просечна исплатена нето плата по вработен

Пазар на труд

Индекси на цени на мало, Индекси на цени на мало на стоки и 
услуги, Цени на мало по градови, Индекси на трошоци на живот

Цени и трошоци

Вредности и индекси за завршени градежни работи од страна на 
деловните субјекти од областа на градежништвото
Вредности на извршените градежни работи по видови на градба.

Градежништво

Податоци за патнички и железнички превоз, поштенски и 
телекомуникациски сообраќај

Транспорт

Број на туристи и ноќевања вкупно, домашни и странски по месеци 
и годишно 

Туризам

Промет во угостителството месечно и годишно
Индекси на цени на угостителски услуги

Угостителство

Податоци за извоз и увоз на стоки, според вредност франко 
македонска граница на извезените и увезените стоки, во САД 
долари, по земји со најголемо учество во вкупниот обем на 
размената, според најзастапени производи во размената, 
извоз/увоз според економската намена на производите.

Надворешна трговија

Вредност на прометот на големо и мало по видови на промет и 
вредносни индекси

Внатрешна трговија

-откуп и продажба на земјоделски производи
-индекси на цените во земјоделството

Земјоделство

Додадена вредност и БДП на квартално ниво (стапки на раст 
/опаѓање) расходни агрегати на БДП, јавна потрошувачка и 
инвестиции во машини и опрема- тековни цени

Национални сметки
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II. Податоци што ги публикува Државниот завод за статистика

Област

Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република 
Македонија

2. Време на излегување од печат - Крај на месец

1. Број на годишни изданија - 12

3. Содржина на податоците по области

Вработени по сектори на дејност, Просечно исплатена нето плата 
по вработен, по сектори на дејности
Индекси на номинална и реална просечна нето плата по вработен

Пазар на труд

Индекси на цени на мало и индекси на трошоци на живот, 
Потрошувачка кошница за исхрана и пијалоци

Цени и трошоци

Индекси на индустриското производство во тековниот месец во 
однос на просечното производство од базната година, тековниот 
месец  во однос на претходниот месец од истата година, тековниот
 месец во однос на истиот месец од претходната година и нивото 
(периодот од тековната во однос на истиот период од минатата 
година)
Индекси на залихите на готови производи по оддели во тековниот 
месец во однос на просечните залихи од базната година, тековниот
 месец во однос на претходниот месец од истата година и 
тековниот месец во однос на истиот месец од претходната година

Индустрија

Вредност на договорени и извршени градежни работи и ефективни 
часови

Градежништво

Број на патници и патнички  километри во патнички,  градски и 
железнички превоз,превезена стока и нето тонски километри во 
железнички превоз

Транспорт

Број на туристи и ноќевања вкупно, домашни и странски по месеци 
и годишно, вредносни и индекси

Туризам

Промет во угостителството месечни и годишни податоци, 
вредносни и индекси
Индекси на цени на угостителски услуги

Угостителство

Извоз/увоз и вкупен обем на надворешно-трговска размена на 
Република Македонија (кумулативен податок), извоз/увоз според 
економски групации на земји и според економската намена на 
производите

Надворешна трговија

Вредност на прометот на големо и мало по видови на промет и 
вредносни индекси

Внатрешна трговија
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Област

Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република 
Македонија

2. Време на излегување од печат - Крај на месец

1. Број на годишни изданија - 12

3. Содржина на податоците по области

-откуп на земјоделски производи од индивидуални земјоделски 
производители (вредност)
-продажба на земјоделски производи од сопствено производство 
на земјоделските претпријатија и земјоделските задруги (вредност)

Земјоделство
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III. Истражувања што ги спроведуват Овластените носители

Истражувања што ги спроведува Народна банка на Република 
Македонија

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Биланс/Преглед на Народна банка на Република Македонија 

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Книговодствена евиденција на НБРМ

Состојба на средствата и обврските на Народна банка на Република 
Македонија класифицирани на стандарден начин

Целосен опфат на книговодствените сметки на средства и обврски на
 НБРМ

Податоците се прибираат електронски, во рамките на НБРМ

Република Македонија

На доставување на податоците: 15-ти во месецот за состојбата од 
претходниот месец
На објавување: крај на месецот за состојбата од претходниот месец 

Следење и анализа на движењата на  средствата и обврските на 
НБРМ, неопходни при спроведување на монетарната политика

- Закон за НБРМ ("Службен весник на Р. Македонија" бр.3/02; 
51/03;85/03; 40/04; 61/05; 129/06);
- Упатства;
- Уредба за сметковниот план и за билансите за банките, 
штедилниците и други финансиски институции ("Службен весник на 
РМ" бр. 43/95, 46/99, 73/02 и  79/03);
- Методологија.

Monetary and Financial Statistics Manual, IMF 2000

1. Број на истражување 1
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Биланс/Преглед на банките 

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештаи од банките за книговодствената состојба на сметките на 
средствата и обврските

Состојба на средствата и обврските на банките класифицирани на 
стандарден начин

Целосен опфат на сите книговдстевни сметки на банките

Податоците се прибираат електронски, преку апликација "КН-БИФО" 
од книговодствената евиденција на банките

Република Македонија

На доставување на податоците: 8-ми во месецот за состојбата од 
претходниот месец
На објавување: крај на месецот за состојбата од претходниот месец

Следење и анализа на движењата на  средствата и обврските на 
банките, неопходни при спроведувањето на монетарната политика

- Закон за банки ("Службен весник на РМ" бр. 67/2007);
- Закон за НБРМ ("Службен весник на РМ" бр.3/02; 51/03;85/03; 
40/04; 61/05; 129/06));
- Упатства;
- Уредба за сметковниот план и за билансите за банките, 
штедилниците и други финансиски институции ("Службен весник на 
РМ" бр. 43/95, 46/99, 73/02 и  79/03);
- Методологија.

Monetary and Financial Statistics Manual, IMF 2000

1. Број на истражување 2
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Биланс на штедилници - месечен

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештаи од штедилниците за книговодствената состојба на 
сметките на средствата и обврските

Состојба на средствата и обврските на штедилниците 
класифицирани на стандарден начин

Целосен опфат на сите сметки на средства и обврски на штедилници

Електронски преку апликација КН-БИФО, од штедилниците до НБРМ

Република Македонија

На доставување: 8-ми во месецот за состојбата од претходниот 
месец
На објавување: крај на месецот за состојбата од претходниот месец

Следење и анализа на движењата на  средствата и обврските на 
штедилниците, неопходни за спроведување на монетарната политика

- Закон за банки ("Службен весник на РМ" бр. 67/2007);
- Закон за НБРМ ("Службен весник на РМ" бр.3/02; 51/03;85/03; 
40/04; 61/05; 129/06));
- Упатства;
- Уредба за сметковниот план и за билансите за банките, 
штедилниците и други финансиски институции ("Службен весник на 
РМ" бр. 43/95, 46/99, 73/02 и  79/03).

Monetary and Financial Statistics Manual, IMF 2000

1. Број на истражување 3
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за објавените каматни стапки на банките  и штедилниците

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештаи од банките и штедилниците за каматните стапки

Податоци за објавените денарски и девизни активни и пасивни 
каматни стапки на банките и за денарски каматни стапки на 
штедилниците

Целосен опфат на сите банки и штедилници

Податоците се прибираат електронски, од извештајните банки и 
штедилниците до НБРМ

Република Македонија

На доставување на податоците: 5-ти во месецот за тековниот месец 
На објавување: крај на месецот за состојбата од претходниот месец  

Следење и анализа на објавените денарски и девизни каматни 
стапки на банките и штедилниците, неопходни за анализа на 
каматната политика на банките и штедилниците

- Закон за банки ("Сл. в. на РМ" бр. 67/2007);
- Закон за НБРМ ("Службен весник на РМ" бр.3/02; 51/03;85/03; 
40/04; 61/05; 129/06));
- Упатство за пополнување извештаи за каматни стапки на примени 
депозити и дадени кредити ("Сл. в. на РМ" бр.25/05).

1. Број на истражување 4
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за пондерираните каматни стапки на денарски и девизни 
вкупно примени депозити и вкупно одобрени кредити на банките  

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештаи од банките за каматни стапки на примени депозити и 
дадени кредити

Податоци за пондерираните каматни стапки на денарски и девизни 
вкупно примени депозити и вкупно одобрени кредити на банките

Целосен опфат на сите банки

Податоците се прибираат електронски,  од извештајните банки до 
НБРМ, и по пошта

Република Македонија

На доставување на податоците: 15 работни дена во тековниот месец 
за состојба во претходниот месец
На објавување: крај на месецот за состојбата од претходниот месец

Следење и анализа на движењата на пондерираните каматни стапки 
на денарски и девизни вкупно примени депозити и вкупно одобрени 
кредити на банките, неопходни при анализа на каматната политика 
на банките

- Закон за банки ("Службен весник на РМ" бр. 67/2007);
- Упатство за пополнување извештаи за каматни стапки на примени 
депозити и дадени кредити ("Службен весник на РМ" бр.25/05).

Регулатива -ЕГ бр.63/2002  на ЕЦБ (Европска Централна Банка) 
(ЕЦБ/2001/18)

1. Број на истражување 5
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за пондерираните каматни стапки на денарски и девизни 
новопримени депозити и вкупно новоодобрени кредити на банките 

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештаи од банките за каматни стапки на примени депозити и 
дадени кредити

Податоци за пондерираните каматни стапки на денарски и девизни 
новопримени депозити и вкупно новоодобрени кредити на банките

Целосен

Податоците се прибираат електронски и по пошта, од страна на 
извештајните банки до НБРМ

Република Македонија

На доставување на податоците: 15 работни дена во тековниот месец 
за состојба во претходниот месец
На објавување: крај на месецот за состојбата од претходниот месец

Следење и анализа на пондерираните каматни стапки на денарски и 
девизни новопримени депозити и вкупно новоодобрени кредити на 
банките  неопходни за спроведување на монетарната политика

- Закон за банки ("Службен весник на РМ" бр. 67/2007);
- Упатство за пополнување извештаи за каматни стапки на примени 
депозити и дадени кредити ("Службен весник на РМ" бр.25/05).

Регулатива -ЕГ бр.63/2002  на ЕЦБ (Европска Централна Банка) 
(ЕЦБ/2001/18)
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за состојбата и промените на девизните сметки на 
резидентите-физички и правни лица

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештај за состојбата на девизните сметки на резидентите

Состојба и промени на девизните депозити на резидентите во 
банките, разграничени по валути и рочност

Целосен

Посредно - на пропишан образец кој што се доставува од страна на 
банките по пошта

Република Македонија

На доставување: 10 работни дена во тековниот месец за состојбата 
од претходниот месец
На објавување: крај на месецот за состојбата од претходниот месец

Следење на состојбата и промените на девизните средства на 
резиденти кај домашните банки

- Закон за девизно работење, член 40, став 2 ("Службен весник РМ", 
бр.34/01, 49/01, 103/01 и 54/02);
- Одлука за начинот на отварање на девизни сметки на резиденти кај 
овластени банки, точка 4 ("Службен весник РМ" бр. 53/02);
- Упатство за начинот на известување за состојбата на 
девизнитесметки на резидентите кај овластените банки ("Службен 
весник на РМ" 80/2002);
- Договор за сервисирање на обврските на НБРМ од страна на 
Македонска банка по девизните штедни влогови на граѓани штедачи 
во Банката за Надворешна трговија во стечај;
- Закон за исплата на депонирани штедни влогови на граѓаните по 
кои гарант е Р. Македонија, член 4 и 24 ("Службен весник РМ" 
бр.32/00).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Преглед на парични текови помеѓу секторите во државата - 
Аналитичко истражување

На прибирање: квартално и годишно
На обработка: квартално и годишно

Статистика на национални сметки од ДЗС;
Статистика на јавни финансии од Министерство за финансии;
Монетарна статистика,платно билансна и статистика на надворешен 
долг и на меѓународна инвестициона позиција, од НБРМ.

Движења и состојби на финансиските средства и обврски по 
институционални сектори;

Целосен

Податоците се прибираат посредно преку базите на податоци од 
отсеците во Дирекцијата за статистика на НБРМ и соодветните 
сектори во други институции (ДЗС и Министерство за финансии),во 
електронска форма.

 Република Македонија

На објавување на податоците - годишно: една година по истекот на 
периодот за кој се објавува

Следење и анализа на состојбата и промените на финансиските 
средства и обврски помеЃу секторите во државата, неопходни за 
спроведување на монетарната политика и макроекономската 
политика

- Закон за Народна Банка на Република Македонија ("Сл.в на РМ" бр. 
3/02;51/03;85/03; 40/04; 61/05; 129/06)

- Monatery and Financial Statistics Manual, IMF,2000;
- ESA 95 (European System of Account 95), European Comission, 
Eurostat, ECB, 1995;
- Council Regulation No: 2223/96.
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Платен биланс на Република Македонија

На прибирање: дневно,декадно,месечно
На обработка: месечно

Податоци од Единствен царински документ-Царинска Управа на 
Република Македонија;
Извештаи за платен промет со странство-деловни банки;
Книговодстевна авиденција на банките за состојбата и прометот на 
сметките-деловни банки;
Податоци за користени и одобрени кредити со нерезиденти-НБРМ;
Месечни извештаи за промените и состојбите на сметките во 
странство на резидентите -НБРМ; Дополнителни извештаи на НБРМ 
за менувачкото работење и за состојбата на официјалните девизни 
резерви на Република Македонија;
Вложувања во Република Македонија-НБРМ.

Извештајот ги опфаќа трансакциите помеѓу резидентите 
(известителни единици) и нерезидентите во стоки, услуги,  доход и 
трансфери, директни инвестиции, портфолио инвестиции, други 
инвестиции и трансфери (приватни и официјални).

Целосен

Податоците се прибираат посредно преку Царинска управа на 
Република Македонија и деловните банки,  и непосредно преку 
платниот промет со странство , по пошта и/или во електронска 
форма

Република Македонија

На доставување на податоците: дневно , декадно, месечно
На објавување на податоците: 75 дена по истекот на период за кој се 
објавуваат

Изготвување на платниот биланс на Република Македонија како 
статистички извештај помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден 
временски период, кој се користи како основа за макро-економската 
политика во државата

- Закон за девизно работење ("Службен весник на РМ"  бр. 
34/01,49/01, 103/01 и 51/03);
- Закон за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник
 на РМ"  бр. 3/02, 51/03 ,85/03 и 40/04);
- Одлука за начинот на вршење на платен промет со странство 
("Службен весник на РМ"  бр. 53/02);
- Упатство за начинот на вршење на платниот промет со странство 
("Службен весник на РМ"  бр.79/02, 98/02 и 105/05);
- Одлука за задолжително известување за работењето со странство 
("Службен весник на РМ"  бр. 53/02).

Balance of Payment Manual, Fifth edition, 1993 
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Примени/одобрени кредити од/во странство 

На прибирање: тековно, на ниво на склучена кредитна трансакција
На обработка: месечно

Кредитна евиденција во НБРМ

Склучени кредити, користени и одобрени средства, извршени 
отплати и примени наплати на главнина и камата, состојба на 
надворешен долг и на надворешни побарувања

Целосен

Известување од известителните единици по пошта

Република Македонија

На доставување на податоците: 10 дена од склучување и промена на
 кредитната работа и 5 дена од датумот на трансакцијата на 
користење или отплата на кредит
На објавување:
- за примени кредити: 30 дена по истекот на периодот за кој се 
однесуваат
- за одобрени одобрени: податоците се објавуваат во рамките на 
бруто надворешните побарувања

Следење на надворешната задолженост  и побарувања на РМ

- Закон за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник
 на РМ" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05, 129/06);
-  Закон за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03);
- Одлука за евидентирање на кредитните работи со странство 
("Службен весник на РМ" бр. 138/06);
- Одлука за начинот и условите за поднесување извештаи за 
склучени кредитни работи ("Службен весник на РМ" бр. 138/06);
- Упатство за поднесување извештаи-обрасци и начин на нивно 
пополнување за земени кредити на резиденти од нерезиденти 
("Службен весник на РМ" бр. 79/02, 5/07);
- Упатство за поднесување извештаи-обрасци и начин на на нивно 
пополнување за одобрени кредити на нерезиденти ("Службен весник 
на РМ" бр. 79/02, 5/07).

External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, 2003

1. Број на истражување 10

                                  Страна 364



2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Издадени гаранции на нерезиденти - Аналитичко истражување

Рок на прибирање: месечно
Рок на обработка: месечно

Извештај за издадено емство, гаранција, хипотека, залог на 
движнини и други облици на осигурување издадено на нерезидент

Износ на одобрени (издадени) гаранции, платени гаранции, изгаснати
 гаранции

Целосен

Известување од известителна единица по пошта.

Република Македонија

На доставување на податоците: 10 дена по истекот на месецот за кој 
се известува

Следење на потенцијалните обврски на резидентите (известителни 
единици) на РМ кон странство

- Закон за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник
 на РМ" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05, 129/06);
- Закон за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03);
- Одлука за евидентирање на кредитните работи со странство 
("Службен весник на РМ" бр. 138/06);
- Одлука за начинот и условите за поднесување извештаи за 
склучени кредитни работи ("Службен весник на РМ" бр. 138/06);
-  Упатство за  доставување збирни извештаи за склучени кредитни 
работи на резиденти со нерезиденти ("Службен весник на РМ" бр. 
79/02, 5/07).

External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, 2003

1. Број на истражување 11

                                  Страна 365



2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Бруто надворешен долг - Аналитичко истражување

На прибирање: месечно, квартално
На обработка: квартално

Кредитна евиденција од НБРМ-известителни единици примачи на 
кредити, КНБИФО-деловни банки, податоци за состојба на долг по 
издадени должнички хартии од вредност (ЦДХВ), квартален извештај 
за побарувања и обврски од НБРМ

Состојба на бруто надворешен долг кон нерезиденти на одреден 
датум. Податоците содржат вкупен бруто надворешен долг по основ 
на сите инструменти врз основа на кои се креираат обврски кон 
нерезиденти, во сите сектори од економијата

Целосен

Податоците се прибираат посредно преку базите на податоци од 
отсеците во Дирекцијата за статистика на НБРМ и други институции, 
и непосредно преку известителните единици-резиденти, примачи на 
кредити

Република Македонија

На објавување: квартално, 30 дена по истекот на кварталот за кој се 
известува

Следење и анализа на вкупната надворешна задолженост на РМ кон 
странство, неопходни при анализа на макроекономската политика

- Закон за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник
 на РМ" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05, 129/06);
- Закон за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03);
- Одлука за евидентирање на кредитните работи со странство 
("Службен весник на РМ" бр. 138/06);
- Одлука за начинот и условите за поднесување извештаи за 
склучени кредитни работи ("Службен весник на РМ" бр. 138/06);
- Упатство за поднесување извештаи-обрасци и начин на на нивно 
пополнување за земени кредити на резиденти од нерезиденти 
("Службен весник на РМ" бр. 79/02, 5/07).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Бруто надворешни побарувања - Аналитичко истражување

На прибирање: месечно, квартално
На обработка: квартално

Кредитна евиденција во НБРМ-известителни единици примачи на 
кредити, КНБИФО-деловни банки, податоци за состојба на долг по 
издадени должнички хартии од вредност (ЦДХВ), квартален извештај 
за побарувања и обврски од НБРМ

Состојба на бруто надворешни побарувања од нерезиденти на 
одреден датум. Податоците содржат вкупни надворешни побарувања
 по основ на сите инструменти врз основа на кои се креираат 
побарувања од нерезиденти, во сите сектори од економијата

Целосен

Податоците се прибираат посредно преку базите на податоци од 
отсеците во Дирекцијата за статистика на НБРМ и други институции, 
и непосредно преку известителните единици-резиденти, давачи на 
кредити

Република Македонија

На објавување: квартално, 30 дена по истекот на кварталот за кој се 
известува

Следење и анализа на вкупните надворешни побарувања на РМ кон 
странство, неопходни при анализа на макроекономската политика

- Закон за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник
 на РМ" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05, 129/06);
- Закон за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03);
- Одлука за евидентирање на кредитните работи со странство 
("Службен весник на РМ" бр. 138/06);
- Одлука за начинот и условите за поднесување извештаи за 
склучени кредитни работи ("Службен весник на РМ" бр. 138/06);
- Упатство за поднесување извештаи-обрасци и начин на на нивно 
пополнување за одобрени кредити на нерезиденти ("Службен весник 
на РМ" бр. 79/02, 5/07).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Промени и состојба на сметките во странство на резидентите кои не 
се овластени банки и на евидентните сметки за порамнување на 
меѓусебните побарувања и обврски меѓу резидентите и 
нерезидентите

Рок на прибирање: месечно
Рок на обработка: месечно

Месечен извештај за трансакциите на  резидентите со странство

Состојбата, односно зголемувањето и намалувањето на сметката по: 
валута, земја на трансакција и шифри на основи по кои се извршени 
трансакциите

Целосен: сите резиденти кои не се овластени банки а имаат 
отворено сметка во странство и резидентите кои имаат склучено 
договори за отворање на евидентна сметка

Пополнет образец - месечен извештај се доставува директно во 
НБРМ или по пошта

Република Македонија

На доставување на податоците: до 20-ти во месецот за претходниот 
месец
На објавување: податоците се објавуваат во рамките на платниот 
биланс, надворешните задолжувања и побарувања и меѓународната 
инвестициона позиција

Следење на состојбата и прометот на сметките во странство кај 
резидентите кои не се овластени банки.
Пресметување и следење на вкупните побарувања и обврски кај 
евидентните сметки  на резидентите воспоставени со нерезидентите 
за меѓусебните порамнувања на побарувањата и обврските.

- Закон за девизно работење ("Сл.в. на РМ" бр.34/2001; 49/2001; 
103/2001; 54/2002; 51/2003);
- Одлуки врз основа на Законот за девизно работење ("Сл.в на РМ" 
бр.53/2002);
- Упатство за спроведување на Одлуката за задолжително 
известување ("Сл.в на РМ" бр. 79/2002).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Странските директни инвестиции во и од Република Македонија 

На прибирање: годишно
На обработка: годишно

- Извештај за состојбата и прометот на поврзаните субјекти за 
вложувања од странство;
- Извештај за состојбата и прометот на поврзаните субјекти за 
вложувања во странство.

Податоци за видот на сопственичкото друштво, за состојбата на 
вложувањето(иницијален влог, реинвестирана добивка, категории од 
билансот на состојба и на успех, процентуално учество на 
нерезидентот во капиталот), за остварениот финансиски резултат, 
учество на нерезидентот во вкупната добивка/загуба, вид на 
вложување, на зголемување или намалување на капиталот (во пари, 
во стока, други вложувања и повлекувања), меѓукомпаниски долг по 
основ на финансирање, трговско работење и др., година на прво 
вложување на капитал, број на вработени на крај на година

Целосен

Непосреден, преку пополнување на обрасците - годишни извештаи за
 состојбата и прометот на поврзаните субјекти за вложувања во и од 
странство, директно во НБРМ или по пошта

Република Македонија

На доставување на податоците: до 31.03 во тековната, за 
претходната година
На објавување: годишно, 9 месеци по истекот на годината за која се 
објавуваат

Следење и анализа на состојбата и движењата на странските 
директни инвестиции во и од Република Македонија, неопходни при 
анализа на макроекономската политика

- Закон за девизно работење ("Сл. в. на РМ" бр.34/2001; 49/2001; 
103/2001; 54/2002; 51/2003) ;
- Одлука за задолжително известување за работењето со странство 
("Сл. в. на РМ." бр. 53/2002);
- Упатство за начинот на известување за работењето на поврзаните 
субјекти врз основа на вложувања во и од странство "Сл. в. на РМ." 
бр. 79/2002).

Balance of Payments Manual, fifth edition, 1993, International Monetary 
Fund

1. Број на истражување 15

                                  Страна 369



2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Работи со хартии од вредност помеѓу резиденти и нерезиденти

Рок на прибирање: месечно
Рок на обработка: месечно

Извештај за работење со хартии од вредност 

Состојба и промени на хартиите од вредност, настанати како 
резултат на купувања и продавања на хартии од вреднсот во 
извештајниот месец, останати промени како резултат на курсни 
разлики и промена на цени и сл. Податоци за издавачот на хартиите 
од вредност , ИСИН код, ТИКЕР код, ознака на хартијата од 
вредност, број на издадени лотови, номинална вредност на лотот и 
сл.

Целосен

Непосредно, од страна на брокерски друштва, банки и издавачи на 
должнички хартии од вредност, преку пополнување на обрасците 
ИХВ, во електронска форма, преку Интернет

Република Македонија

На доставување на податоците: до 20-ти во тековниот месец за 
претходниот месец
На објавување: податоците се објавуваат во рамките на бруто 
надворешните задолжувања и побарувања и за меѓународната 
инвестициона позиција

Следење и анализа на трансакциите со хартии од вредност меѓу 
резиденти и нерезиденти, неопходни при анализата на 
макроеномската политика

- Закон за девизно работење ("Сл. в. на РМ" бр.34/2001; 49/2001; 
103/2001; 54/2002; 51/2003);
- Одлука за известување за работи со хартии од вредност ("Сл. в. на 
РМ" бр.53/2002);
- Упатство за спроведување на Одлуката за известување за работи 
со хартии од вредност ("Сл. в. На РМ" бр. 79/02; 24/03).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Меѓународна инвестициона позиција на Република Македонија - 
Аналитичко истражување

Рок на прибирање : годишно
Рок на обработка : годишно

Извештаи за состојбата на странски директни инвестиции од и во 
странство-НБРМ;
Извештаи за портфолио на должнички хартии од вредност-ЦДХВ;
Извештаи за состојба на надворешен долг-НБРМ; Извештаи за 
состојба на краткорочните трговски кредити -НБРМ;
Извештаи за валути и депозити  и податоци за девизните резерви на 
Република Македонија-НБРМ.

Состојба  на надворешните средства и обврски на земјата кон 
странство, дезагрегирани по одделни категории (инструменти) и по 
сектори

Целосен

Податоците се прибираат посредно преку базите на податоци од 
отсеците во Дирекцијата за статистика на НБРМ и соодветните 
сектори во други институции (ЦДХВ),во електронска форма.

Република Македонија

На доставување на податоците: месечно, квартално, годишно
На објавување: податоците се објавуваат една година по истекот на 
периодот за кој се објавуваат

Следење и анализа на состојбата на надворешните побарувања и 
обврски во односите со странство, неопходни при анализата на 
макроеконмската политика

- Закон за девизно работење ("Сл.в. на РМ" бр.34/2001; 49/2001; 
103/2001; 54/2002; 51/2003);
- Одлуки врз основа на Законот за девизно работење ("Сл. в. на РМ" 
бр. 53/2002).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Побарувања и обврски од комерцијално работење со нерезиденти

Рок на прибирање: квартално
Рок на обработка: квартално

Квартален извештај за непосредно известување за побарувања и 
обврски од комерцијално работење со нерезиденти 

- Почетна состојба на побарувањата и обврските на почетокот на 
кварталот ; Нето промени на побарувањата и обврските настанати во
 текот на кварталот; Останати нето промени кои влијаат на крајната 
состојба но не се реализирани трансакции;         � - Состојба на 
побарувања и обврски на крај на период; Нето промените и 
останатите промени во побарувањата и обврските кои настанале во 
текот на кварталот за кој се известува.

Целосен

Непосреден, преку пополнување на обрасците - квартални извештаи 
за побарувањата и обврските од комерцијално работење со 
нерезиденти, директно во НБРМ, или по пошта

Република Македонија

На доставување на податоците: 30 дена по истекот на кварталот за 
кој што се однесуваат податоците�На објавување: податоците се 
објавуваат во рамките на надворешниот долг и надворешните 
побарувања и меѓународната инвестициона позиција

Следење и анализа на отворените побарувања и обврски на 
резидентите со нерезидентите во странство, по основ на 
комерцијално работење

- Закон за девизно работење ("Сл.в. на РМ" бр.34/2001; 49/2001; 
103/2001; 54/2002; 51/2003);
- Одлука за задолжително известување за работењето со странство 
("Сл.в. на РМ" бр. 53/2002);
- Упатство за начинот на непосредно известување за побарувања и 
обврски од комерцијално работење со нерезиденти ("Сл.в. на РМ" бр.
 39/2007).

Balance of Payments Manual, fifth edition, 1993, International Monetary 
Fund
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за инфлациски очекувања

Рок на прибирање и обработка: квартално, во првиот месец од 
референтниот квартал

Анкетен прашалник, кој се доставува до банки, претпријатија, 
експерти

Очекувања за движењето на инфлацијата

Примерок (банки, претпријатија, експерти)

Пополнетиот анкетен прашалник од страна на избраните банки, 
претпријатија и експерти, електронски се доставува до НБРМ.

Република Македонија

Рок на обајвување: три месеци по истек на референтниот квартал

Процена на инфлациските очекувања на економските субјекти

Доброволно;
Закон за НБРМ, ("Сл.в на РМ" бр. 3/02;51/03;85/03; 40/04; 61/05; 
129/06).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Анкета за кредитната активност на банките

Рок на прибирање и обработка: квартално, во првиот месец по 
референтниот квартал

Анкетен прашалник, кој се доставува до банките

Квалитативни оцени на банките за промените во понудата и 
побарувачката на кредити, факторите  што ги движат промените и 
очекувањата на банките за кредитниот пазар

Целосен

Пополнетиот анкетен прашалник од страна на банките, електронски 
се доставува до НБРМ.

Република Македонија

45 дена по истекот на референтниот квартал

Добивање информации за факторите на промена на понудата и 
побарувачката на кредити и оцена на идните трендови на кредитниот
 пазар

Доброволно;
Закон за НБРМ, ("Сл.в на РМ" бр. 3/02;51/03;85/03; 40/04; 61/05; 
129/06).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за број на трансакциски сметки преку кои се вршат плаќања
 по вид на сметка

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештаи од носителите на платниот промет и правните лица кои не 
се носители на платниот промет а се вклучени во работењето на 
платниот систем или вршат други услуги поврзани со плаќање, за 
платниот промет во земјата

Достапност на сметката (преку ПЦ или др. терминал)
Број на сметки по видови, вкупно за сите известувачи

Целосен

Електронски , преку апликативно решение од известителните 
единици до НБРМ

Република Македонија

На доставување на податоците: најдоцна до 5-тиот работен ден во 
месецот, за претходниот месец
На објавување: податоците се објавуваат најдоцна до 20ти во 
месецот, за претходниот месец

Изработка на "Сина книга"

- Закон за НБРМ ("Сл.в на РМ" бр. 3/02;51/03;85/03; 40/04; 61/05; 
129/06);
- Закон за платниот промет ("Сл.в. на РМ" бр. 113/07);
- Одлука за доставување на податоци за извршените активности во 
платниот промет;
- Упатство за доставување на податоци за извршените активности во 
платниот промет.

Методологија за прибирање на статистички податоци за 
порамнување на плаќања и хартии од вредност на Европската 
Централна банка
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за употреба на платни инструменти за број и вредност на 
остварени трансакции по видови на инструмент

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештаи од носителите на платниот промет и правните лица кои не 
се носители на платниот промет а се вклучени во работењето на 
платниот систем или вршат други услуги поврзани со плаќање, за 
платниот промет во земјата

Платни инструменти по број и вредност на остварени трансакции и по
 видови на инструмент

Целосен

Електронски , преку апликативно решение од известителните 
единици до НБРМ

Република Македонија

На доставување на податоците: најдоцна до 5-тиот работен ден во 
месецот, за претходниот месец
На објавување: податоците се објавуваат најдоцна до 20-ти во 
месецот, за претходниот месец

Изработка на "Сина книга"

- Закон за НБРМ ("Сл.в на РМ" бр. 3/02;51/03;85/03; 40/04; 61/05; 
129/06);
- Закон за платниот промет ("Сл.в. на РМ" бр. 113/07);
- Одлука за доставување на податоци за извршените активности во 
платниот промет;
- Упатство за доставување на податоци за извршените активности во 
платниот промет.

Методологија за прибирање на статистички податоци за 
порамнување на плаќања и хартии од вредност на Европската 
Централна банка
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за употреба на платежните картички и уредите на кои се 
користат - број на платежни картички во циркулација и број и 
вредност на остварени трансакции по функција на платежна картичка
 и видови на уред

На прибирање: месечно
На обработка: месечно

Извештаи од носителите на платниот промет и правните лица кои не 
се носители на платниот промет а се вклучени во работењето на 
платниот систем или вршат други услуги поврзани со плаќање, за 
платниот промет во земјата

- Број на трговци во земјата кои се клиенти на банките и прифаќаат 
картички на банките
- Број на платежни картички во циркулација по функција на платежни 
картички
- Употреба на платежни картички по број и вредност на остварени 
трансакции по функција на платежни картички
- Уреди на кои се користат платежните картички по број и вредност 
на остварени трансакции по видови на уред
- Имиња на мрежи на картички во кои банките се вклучени

Целосен

Електронски , преку апликативно решение од известителните 
единици до НБРМ

Република Македонија

На доставување на податоците: најдоцна до 5-тиот работен ден во 
месецот, за претходниот месец
На објавување: податоците се објавуваат најдоцна до 20-ти во 
месецот, за претходниот месец

Изработка на "Сина книга"

- Закон за НБРМ ("Сл.в. на РМ" бр. 3/02;51/03;85/03; 40/04; 61/05; 
129/06);
- Закон за платниот промет ("Сл.в. На РМ" бр. 113/07);
- Одлука за доставување на податоци за извршените активности во 
платниот промет;
- Упатство за доставување на податоци за извршените активности во 
платниот промет.

Методологија за прибирање на статистички податоци за 
порамнување на плаќања и хартии од вредност на Европската 
Централна банка 
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Извештај за тргување на пазар на пари

На прибирање: дневно
На обработка: дневно

Извештај за меѓубанкарски побарувања и обврски

Податоци за износи и каматни стапки на реализираните 
меѓубанкарски побарувања

Целосен

Електронски, по електоронска пошта

Република Македонија

На доставување: дневно
На објавување: дневно

Следење на реализираните меѓубанкарски тргувања и движењето на 
каматните стапки, неопходни при анализата на монетарната политика

- Закон за НБРМ ("Сл.в на РМ" бр. 3/02;51/03;85/03; 40/04; 61/05; 
129/06).
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Курсни листи на НБРМ

Дневно

Извештај за меѓубанкарски тргувања на девизен пазар

Девизен курс на денарот

Девизен курс на денарот во однос на 10 валути

Електронски, преку Spider Fx платформа

Република Македонија

Дневно

Следење на движењата на девизниот курс на денарот на девизниот 
пазар 

- Закон за НБРМ ("Сл.в на РМ" бр. 3/02;51/03;85/03; 40/04; 61/05; 
129/06);
- Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски 
платежни средства во Република Македонија ("Сл. Весник на РМ" бр.
 53/02);
- Упатство за начинот и условите на купопродажба на странски 
платежни средства во Република Македонија ("Сл. Весник на РМ" бр.
 71/05);
- Одлука за утврдување на методологија за формирање на курсевите
 на Народна банка на Република Македонија и нивно користење 
("Сл. Весник на РМ" бр. 81/02);
- Упатство за реализација на одлуката за утврдување на 
методологија за формирање на курсевите на Народна банка на 
Република Македонија и нивно користење ("Сл. Весник на РМ" бр. 
81/02).
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Истражувања што ги спроведува Министерството за финансии

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за остварување на приходи и извршување 
на расходи

Прибирање: континуирано
Обработка: континуирана

Министерство за финансии

Приходи и расходи на Буџетот на РМ

Остварени приходи и извршени расходи на буџетот на РМ

Податоците за приходите и расходите се прибираат од Трезорскиот 
систем преку кој се процесира целокупниот платен промет на сите 
корисници и единки корисници на Буџетот на РМ

30 дена по истекот на тековниот месец за минатиот месец

Известување на Вледата на РМ и Меѓународните финансиски 
институции за состојбата на остварените приходи и извршените 
расходи на Буџетот на РМ

GFS (Government Finance Statistics) 1986 Manual
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Истражувања што ги спроведува Министерството за внатрешни 
работи

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за сообраќајни незгоди 

Прибирање:  континуирано Обработка:  годишна 

Внатрешни организациони единици на МВР 

Во согласност со пропишаниот образец - Прашалник за сообраќајна 
незгода (СН-1): место, време, пат и други околности , вид на 
сообраќајна незгода, учесници, причини, преземени мерки и податоци
 за вршење на увидот

Сите случени сообраќајни незгоди 

Статистичкиот образец го пополнува задолжениот работник  за 
сообраќајни незгоди и го доставува  до МВР - Сектор за аналитика и 
истражување 

Внатрешни организациони единици на МВР

30.01. наредната година за состојбата од претходната година 

Состојбата со случени сообраќајни незгоди, број, причини, како и 
мерки за превентивно постапување

Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Сл.весник" 
бр.54/2007год.) и подзаконски акти
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за број на патници и возила на гранични 
премини за меѓународен сообраќај 

Прибирање: месечно Обработка: месечна и годишна 

Внатрешни организациони единици на МВР 

Во согласност со пропишаниот образец - Преглед Г-1: на сите 
гранични премини - вкупен број на влез-излез на патници и моторни 
возила - државјани на Р. Македонија и вкупен број на влез-излез на 
патници и моторни возила - странски државјани

Влез-излез на патници и моторни возила - секојдневно

Прегледот го пополнува задолжен работник и го доставува до МВР - 
Сектор за аналитика и истражување 

Внатрешни организациони единици на МВР

Крај на месецот за претходниот месец, 30.01. во годината за 
претходната година 

Фреквентност на граничните премини, број на возила и  патници,  
заради преземање на дејства во согласност со делокругот на 
работењето на МВР

Закон за надзор на државна граница ("Сл. Весник на РМ" бр.71/2006 
год.) и подзаконски акти

1. Број на истражување 2
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување за број и вид на регистрирани возила и 
првпат регистрирани возила

31.01. во годината за претходната година 

Внатрешни организациони единици на МВР 

Во согласност со пропишаниот образец - Регистрационен лист за 
моторно приклучно возило: број на регистарски таблички, вид на 
возило, претходна регистрација, податоци за технички преглед, 
податоци за возилото, податоци за сопственост

Сите моторни возила 

Регистрирани моторни возила 

Внатрешни организациони единици на МВР

30.01. во годината за  претходната година 

Состојбата на моторните и приклучните возила, број, вид, старост, 
заради преземање дејства во согласност со делокругот на работење 
на МВР

Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Сл. Весник" 
бр.54/2007год.) и  подзаконски акти

1. Број на истражување 3

                                  Страна 383



2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистичко истражување на сторени кривични дела и број на 
униформиран и цивилен состав на полиција согласно концептот, 
дефиниции и класификација на  EUROSTAT

Прибирање : континуирано Обработка  : годишна

Внатрешни организациони единици на МВР согласно пропишани 
обрасци : Податоци за сторено кривично дело (КРИМ-1)-законска 
квалификација на делото, место, време и начин на извршување, 
последици и сл. и Податоци за пријавено лице (КРИМ-2)- име и 
презиме, прекари, пол, националност, државјанство, адреса, 
занимање, степен на образование, брачна состојба, мотив и сл.

Во согласност со концептот, дефинициите и класификацијата на 
EUROSTAT истражувањето ќе ги содржи следните податоци:А) 
Вкупен криминал (сите кривични дела предвидени во Кривичниот 
законик-прекршоците се генерално исклучени),Б) Убиства (член 123-
убиство, член 124-убиство од благородни побуди, член 126-убиство 
од небрежност и 127-убиство на дете при пораѓање). Исклучени се: 
сообраќајните незгоди со смртни последици, абортусот, наведување  
на самоубиство, побагање во самоубиство и обид за убиство. В) 
Насилен криминал (член 130-телесна повреда, член 131-тешка 
телесна повреда, член 237-разбојништво, член 238-разбојничка 
кражба, член 186-силување и член 186 вв член 19-обид за 
силување,Г) Кражби како подгрупа на насилниот криминал (член 237-
разбојништво и член 238-разбојничка кражба),Д) Тешка кражба во 
затворени простории, со кршење или провалување, со совладување 
препреки или на друг начин совладување поголеми пречки (член 236 
став 1),Ѓ) Одземање на моторно возило (член 242),Е) Недозволен 
трговија со дрога (член 215 и ќчен 216),Ж) Број на полиција – 
вклучува припадници на: цивилен состав (крим-полиција) и 
униформиран состав (полиција, сообраќајна полиција и гранична 
полиција. Исклучени се административниот персонал на МВР, 
Управа за државна безбедност и контраразузнавање, резервниот 
состав на МВР и кадети.

Сите сторени кривични дела опфатени со горенаведената 
класификација

Статистичките обрасци се пополнуваат за секое сторено кривично 
дело од страна на задолжен работник и се доставуваат до МВР-
Сектор за аналитика, истражување и документирање, односно се 
внесуваат во информатичкиот систем на МВР.

Сите внатрешни организациони единици на МВР-територија на цела 
држава

30.01 во тековната за состојбите од претходната година

Водење на соодветна казнена политика.

Кривичен законик ("Сл. Весник на РМ" бр.37/1996 со измени и 
дополнувања.

Акционен План на ЕУ (COM/2006/0437 final)

1. Број на истражување 4
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика за илегална имиграција

Прибирање : континуирано Обработка  : годишна

Внатрешни организациони единици на МВР (Гранична полиција-
Регионални центри за обезбедување на државната граница)

Во согласност со пропишан образец -  Преглед на спречени и 
реализирани илегални преминувања на државна граница и 
преземени мерки спрема странски државјани (Г-6) : број на спречени 
обиди за илегални влегувања во Р.Македонија по државјанство, пол 
и старосна структура; откриени странски државјани во внатрешноста 
на државата кои оствариле успешен илегален влез во државата по 
државјанство, пол и старосна структура; број на спречени обиди за 
илегални излегувања од државата по државјанство, пол и старосна 
структура и преземени мерки спрема странски државјани-поднесени 
кривични и прекршочни пријави и протерани од државата.

Сите илегални преминувања на државната граница

Статистичките обрасци се пополнуваат од страна на Регионалните 
центри за обезбедување на државната граница и се доставуваат до 
Секторот за аналитика, истражување и документирање.

Граничната линија и територијата на цела држава

30.01 во тековната година за состојбата во претходната година

Водење на соодветна миграциона политика

Закон за надзор на државна граница ("Сл. весник на РМ" бр. 
71/2006) и Закон за странците ("Сл.Весник на РМ" бр.35/2006)

CIREFI Agreement – Statistics on measures against illegal entry and stay

1. Број на истражување 5
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Истражувања што ги спроведува Министерството за правда

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистички извештај за движењето на малолетни и полнолетни 
лица во казнено-поправни и воспитно-поправни  домови

Прибирање: месечно и годишно
Обработка: месечна и годишна

Казнено-поправни и воспитно-поправни  домови

Примени, отпуштени , состојба на почетокот и на крајот на 
извештајниот период

Целосен

Преку извештаи од  казнено-поправните и воспитно-поправните  
домови

Република Македонија

За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во 
тековната година

Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно 
работење на КПУ И ВПУ

Закон за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр.3/97)

1. Број на истражување 1
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Истражувања што ги спроведува Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Република Македонија

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Број на корисници по видови на пензија

Прибирање - месечно

Податоците за бројот на корисниците на пензија по видови и општини
 ќе се користат од базите на податоци на Фондот

Број на корисници на пензија по видови на пензија (старосна, 
инвалидска и семејна) по пол, просечен стаж и општини.

Сите корисници на пензија кои оствариле право на пензија

Врз основа на исплатени пензии на корисниците на пензија.

Република Македонија - 34 општини.

Месечно по извршената исплата на пензии 

Движење на бројот на корисниците на пензија, нивното учество во 
вкупното население.

Закон за ПИО ("Службен весник на РМ" бр 80/93 ;3/94; 14/95; 71/96; 
32/97; 24/2000; 96/2000; 5/2001; 50/2001; 85/2003; 50/2004; 4/2005; 
84/2005; 101/2005 и 70/2006).

1. Број на истражување 1
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Движење на корисниците на пензија

Прибирање - месечно

Подрачните единици на Фондот кои решаваат за остварување на 
правата, а за одливот на корисници на пензија од МВР - изводи на 
умрени.

Нови корисници на пензија кои оствариле право на пензија и 
починати корисници на пензија кои го изгубиле правото на пензија. 

Сите корисници кои првпат оствариле право на пензија  и сите оние 
на кои им престанало правото на пензија.

Електронски и на хартија

Република Македонија, општини

Месечно, Годишно

Движење на корисниците на пензија со прилив  на нови корисници на 
пензија и починати корисници на пензија. 

Закон за ПИО ("Службен весник на РМ"  бр 80/93 ;3/94; 14/95; 71/96; 
32/97; 24/2000; 96/2000; 5/2001; 50/2001; 85/2003; 50/2004; 4/2005; 
84/2005; 101/2005 и 70/2006).

1. Број на истражување 2
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Корисници на пензија според висината на пензија

Месечно, годишно

Бази на податоци на Фондот од исплатната датотека.

Висината на пензијата по групи на износи на пензија и по видови на 
пензија.

Сите корисници на пензија во Република Македонија.

Електронски, од исплатната датотека на Фондот.

Република Македонија

Месечно

Материјалната положба на корисниците на пензија, бројот на 
корисници на пензија кои примаат пензија до минимален износ на  
пензија до просечната плата на Републиката и повисоки износи на 
пензија.

Закон за ПИО ("Службен весник на РМ" бр 80/93 ;3/94; 14/95; 71/96; 
32/97; 24/2000; 96/2000; 5/2001; 50/2001; 85/2003; 50/2004; 4/2005; 
84/2005; 101/2005 и 70/2006).

1. Број на истражување 3
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Број на обврзници, вработени за кои е поднесена МППП пријава и за 
кои е платен придонес за ПИО

Месечно

МППП пријава.

Податоци за бројот на вработени за кои е  платен придонесот на  
територијата на Република на Македонија .Структура на вработените 
по пол и возраст.

Сите обврзници и вработени  во Република Македонија.

Електронски, по e-mail или на дискета.

Република Македонија

Месечно, годишно

Бројот на обврзници и вработени за кои се  плаќа придонесот за 
ПИО.

Закон за ПИО ("Службен весник на РМ" број 80/93 ;3/94; 14/95; 71/96; 
32/97; 24/2000; 96/2000; 5/2001; 50/2001; 85/2003; 50/2004; 4/2005; 
84/2005; 101/2005 и 70/2006).

Воведен двестолбен систем заснован на генерациска солидарност и 
на инвидуални капитали основа со Законот за капитално 
финансирано пензиско осигуруваwе.

1. Број на истражување 4
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Број на вработени за кои се платени и распределени придонесите

Месечно, годишно

 Сметка на Фондот и МППП пријава.

Бројот на вработени во првиот столб и вработени во првиот и 
вториот столб (приватни пензиски фондови) и износ на средства 
пренесени во Фондот и приватните пензиски фондови .

Сите вработени во Република Македонија за кои се платени 
придонесите.

 МППП пријавата за  износите на придонесите за пренесените 
средства на индивидуални сметки и сметката на Фондот.

Република Македонија

Месечно, годишно

Бројот на работници кои пристапиле во приватните пензиски 
фондови и износот на средства дозначен на индивидуални сметки.

Закон за ПИО ("Службен весник на РМ" бр 80/93 ;3/94; 14/95; 71/96; 
32/97; 24/2000; 96/2000; 5/2001; 50/2001; 85/2003; 50/2004; 4/2005; 
84/2005; 101/2005 и 70/2006) и Законот за капитално финансирано 
пензиско осигурување (Службен весник на РМ број 29/2002; 85/2003; 
40/2004; 113/2005 и 29/2007).

1. Број на истражување 5
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Истражувања што ги спроведува Агенцијата за вработување на 
Република Македонија

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Регистрирани пријави на засновани работни односи

Прибирање:дневно
Обработка: месечна

Агенција за вработување на Република Македонија

Прегледи за бројот на регистрирани пријави на засновани работни 
односи : од евиденција и надвор од евиденција  на невработените 
лица, според видот на работниот однос (неопределено, определено и
 сезонски работи)

Целосен

По пат на Образец М1 (Пријава на осигурување и засновање на 
работен однос) во хартиена форма

Република Македонија

а) Рок за обработка на податоците: втора половина во тековниот 
месец со податок за претходниот месец;
б) Рок за објавување: крај на тековниот месец.

Следење на регистрираните пријави на засновани работни односи 
согласно Законските прописи

Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
 ("Сл.весник на РМ" бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007);
Законот за евиденциите од областа на трудот ("Сл.весник на РМ" 
бр.16/04);
Закон за работните односи ("Сл. весник на РМ" бр.62/05).

1. Број на истражување 1
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Број на евидентирани невработени лица

Прибирање: дневно
Обработка: месечна

Агенција за вработување на Република Македонија

Прегледи за евидентирани невработени лица според: место на 
живеење (град,село); старосна и полова структура; степен на 
образование; национална припадност; време на чекање на 
вработување; школска подготовка - профил на занимање (годишно, 
состојба 31.12).

Целосен

По пат на образец 

Република Македонија

а) Рок за обработка на податоците: втора половина во тековниот 
месец со податок за претходниот месец;
б) Рок за објавување: крај на тековниот месец.

Следење на состојбата со евидентираната невработеност во 
Република Македонија

Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
 ("Сл.весник на РМ" бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007);
Законот за евиденциите од областа на трудот ("Сл.весник на РМ" 
бр.16/04).

1. Број на истражување 2
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Број на евидентирани невработени лица - корисници на права во 
случај на невработеност

Прибирање: месечно
Обработка: месечна

Агенција за вработување на Република Македонија

1. Прегледи за бројот на евидентирани невработени лица - корисници
 на права во случај на невработеност:
1. Корисници на паричен надоместок
2. Корисници на здравствено осигурување

Целосен

По пат на обрасци 

Република Македонија

а) Рок за обработка на податоците: втора половина во тековниот 
месец;
б) Рок за објавување: крај на тековниот месец.

Следење на состојбата со евидентираните невработени лица - 
корисници на права во случај на невработеност, исплата на паричен 
надоместок,  придонес за пензиско и инвалидско осигурување и 
придонес за здравствено осигурување

Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
 ("Сл.весник на РМ" бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007);
Законот за евиденциите од областа на трудот ("Сл.весник на РМ" 
бр.16/04).

1. Број на истражување 3
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Истражувања што ги спроведува Републичкиот завод за 
здравствена заштита 

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на заразни заболувања

Прибирање - дневно
Oбработка - неделна, месечна и годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето кај кое е утврдено заразно заболување, вид на 
заразното заболување, преземени мерки и податоци за исходот на 
болеста, ден и месец во кој настанало заболувањето-смрт, пол и 
возраст на заболениот, занимање, местото на постојано живеење.

Население на Р.Македонија (целосен опфат)

Пријава за заразно заболување  или смрт од заразно заболување 
(образец 3-20-60).
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку локалните и регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за 
епидемиологија и микробиологија).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: дневно
б) Рок за обработка на податоци: неделно, месечно (секој 10 во 
месецот за претходниот месец, годишно (15.03.)
в) Рок за објавување: годишно (15.03.)

Следење на здравствената состојба на населението од заразни 
заболувања. Откривање и проучување на патиштата на ширење на 
заразните заболувања и преземање на мерки и активности за нивно 
спречување и сузбивање. Изготвување и следење на здравствени 
индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Законот за заштита на 
населението од заразни болести  „Службен весник на РМ“ бр.66/04) ; 
Правилник за начинот, роковите и обрасците за пријавување и 
известување за движењето на заразните болести, како и за начинот 
на известувањето за лабораторискиот наод („Службен весник на РМ“ 
бр.45/76); Правилник за пријавување на заразни болести („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 11/92); Програма за превентивна здравствена 
заштита на Република Македонија („Службен весник на РМ “ бр. 
42/2007 ); Систематски список на општини и населени места во 
Република Македонија, утврден со Законот („Службен весник на РМ“ 
бр.55/2004), Закон за заштита на лични податоци („Службен весник 
на РМ“ бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО

1. Број на истражување 1
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на состојби со заболеност од бруцелоза

Прибирање - дневно
Oбработка - неделно, месечно и годишно

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето кај кое е утврдена бруцелоза, лабораториска 
потврда, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, ден и 
месец во кој настанало заболувањето, пол и возраст на заболениот, 
занимање, место на постојано живеење.

Население на Р.Македонија (целосен опфат)

Пријава за заразно заболување  (образец 3-20-60).
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку локалните и регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за 
епидемиологија и микробиологија).

Населено место, општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од заводите: дневно
б) Рок за обработка на податоци: неделно, месечно (секој 10 во 
месецот за претходниот месец, годишно (31.03.)
в) Рок за објавување: годишно (31.03.)

Следење на здравствената состојба на населението со бруцелоза. 
Преземање мерки за превенција.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97);, Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр.69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Законот за заштита на 
населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр.66/04) ; 
Правилник за начинот, роковите и обрасците за пријавување и 
известување за движењето на заразните болести, како и за начинот 
на известувањето за лабораторискиот наод („Службен весник на РМ“ 
бр.45/76); Правилник за пријавување на заразни болести („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 11/92); Програма за испитување на појавата, 
спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република
 Македонија („Службен весник на РМ“ бр.42/2007;  Систематски 
список на општини и населени места во Република Македонија, 
утврден со Законот („Службен весник на РМ“ бр.55/2004), Закон за 
заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992

1. Број на истражување 2
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на состојбите со ХИВ/СИДА

Прибирање - дневно
Oбработка - полугодишно и годишно

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето кај кое е утврдена ХИВ/СИДА, лабораториски 
потврдена, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, ден и
 месец во кој настанало заболувањето, пол и возраст на заболените, 
занимање, место на постојано живеење.

Население на Р.Македонија (целосен опфат)

Пријава за заразно заболување  (образец 3-20-60), пријава (анкета) 
за СИДА
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита и Клиника за 
инфективни болести и фебрилни состојби до Републичкиот завод за 
здравствена заштита (Сектор за епидемиологија и микробиологија).

Населено место, општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од Заводите и Клиниката: дневно
б) Рок за обработка на податоци: неделно, месечно (секој 10 во 
месецот за претходниот месец, годишно (28.02.)
в) Рок за објавување: годишно (28.02.)

Следење на здравствената состојба на населението со ХИВ/СИДА. 
Преземање мерки за превенција.  Изготвување и следење на 
здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр.69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Законот за заштита на 
населението од заразни болести што ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр.51/84, 63/90; „Службен весник на РМ“ 
бр.15/95) ; Правилник за начинот, роковите и обрасците за 
пријавување и известување за движењето на заразните болести, како
 и за начинот на известувањето за лабораторискиот наод („Службен 
весник на РМ“ бр.45/76); Програма за заштита на населението од 
ХИВ/СИДА во Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.42/2007);  Систематски список на општини и населени места во 
Република Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ 
бр.55/2004), Закон за заштита на лични податоци („Службен весник 
на РМ“ бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО

1. Број на истражување 3
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на  задолжителните имунизации против заразните болести

Прибирање - тримесечно
Oбработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за бројот на  подлежачки и вакцинирани лица, по видови 
вакцини, возраст, според календарот за вакцинација.

Население  на Р.Македонија  (возраст од 0-18 години) кое подлежи 
на оваа обврска според законската регулатива.

Извештај за задолжителни имунизации против заразни болести  
(образец 3-19-60)
Пополнетите извештајни обрасци ги доставуваат здравствените 
организации преку локалните и регионалните заводи за здравствена 
заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за 
епидемиологија и микробиологија).

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 10.04; 10.07.; 10.10.; 
10.01.
б) Рок за обработка на податоци: 28.02. (годишно)
в) Рок за објавување: 28.02.  (годишно)

Организација, контрола и евалуација на вакцинацијата. Изготвување 
на годишните и оперативни планови за спроведување на 
задолжителна вакцинација, следење на извршувањето и укажување 
на стручно-методолошка помош.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Законот за 
заштита на населението од заразни болести („Службен весник на 
РМ“ бр.66/04) ; Правилник за условите и начинот на вршење 
задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразни болести и за лицата кои подлежат на таа обврска 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/91);  Упатство за начинот на водење 
на евиденциите во областа на  здравството („Службен весник на РМ“ 
бр.21/85); Програма за задолжителна имунизација на населението во
 Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.42/2007), Закон 
за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ бр.7/2005).

Систем за презентација на здравствените индикатори,  „Здравје за 
сите“, СЗО.
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика на лекуваните болни во службата за стационарно 
лекување

Прибирање - месечно
Обработка  - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицата лекувани во станционарните здравствени 
организации – болници; пол и возраст, занимање, регистарски број на
 осигуреникот, дијагноза и должина на лекувањето, време на 
повредувањето и вид на повредата, состојба при исписот. Во случај 
на смрт, основна причина за смрт.

Население на Р.Македонија (целосен опфат)

Извештај  на стационарно лекувано лице  (образец 3-21-61 А)
Пополнетите извештајни обрасци ги доставуваат здравствените 
организации преку регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за социјална 
медицина со организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец. Во заводите каде е обезбеден софтверски 
внес, податоците се доставуваат годишно, рок 31.01.
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09.  (петтогодишно)

Следење на стапките на болничкиот морбидитет кај стационарно 
лекувани лица  и на показателите за развиеноста на болничко-
стационарната дејност во Република Македонија. Изготвување и 
следење на здравствени индикатори. Изготвување на клинички 
перформанси.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр.69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007 );  Национална класификација на занимања;  
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот („Службен весник на РМ“ 
бр.55/2004), Закон за заштита на лични податоци („Службен весник 
на РМ“ бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
Следење на клинички перформанси – Светска банка
EUROSTAT

1. Број на истражување 5

                                  Страна 399



2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика на абортуси 

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за возраст на жената, место на живеење, занимање, 
брачна состојба, за поранешните бремености и абортуси, за 
видот на сегашниот абортус, компликациите, исходот и бројот на 
живи деца.

Женско население на Р.Македонија (на возраст од 15-49 години).

Пријава за прекин на бременост  (образец 3-21-64)
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (петтогодишно)

Следење на состојбата со прекин на бременост кај женското 
население во репродуктивниот период во Република Македонија. 
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007 );  Систематски список на општини и населени места
 во Република Македонија, утврден со Законот („Службен весник на 
РМ“ бр.55/2004), Закон за заштита на лични податоци („Службен 
весник на РМ“ бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика за кадар, работа и утврдени заболувања – состојби во 
здравствените организации

Прибирање - шестомесечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за здравствените работници, по профили, за бројот на 
местата – пунктови, за посетите кај лекар и останатите медицински 
работници, за заболувањата и состојбите утврдени во соодветните 
служби.

Население на Р.Македонија (опфат според дејноста)

Извештаи за кадар, работа и утврдени заболувања и состојби 
(образец 3-01-60 до 3-05-60; образец 3-07-60 до 3-10-60;3-13-60; 3-14-
60; 3-17-60; 3-21-60)
Пополнетите извештајни обрасци ги доставуваат здравствените 
организации преку регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за социјална 
медицина со организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од  заводите: 10.07; 31.01.
б) Рок за обработка на податоци: 30.04. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.06. (годишно) Публикација „Амбулантно-
поликлинички морбидитет во Република Македонија“.

Следење на состојбата со кадарот, работата во здравствените 
организации и амбулантно-поликлиничкиот морбидитет според 
одделни дејности во Република Македонија. Изготвување и следење 
на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007 ); Програма за систематски прегледи на училишни 
деца и младина („Службен весник на РМ “ бр. 42/2007 ); Систематски 
список на општини и населени места во Република Македонија, 
утврден со Законот („Службен весник на РМ“ бр.55/2004), Закон за 
заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на состојбата на контаминацијата и мерките кои се 
преземени за заштита на воздухот, водата  и почвата од 
јонизирачките зрачења во животната и работната средина, кои го 
загрозуваат животот и здравјето на луѓето

Прибирање на мостри и мерење на терен: дневно, месечно
Обработка на податоци: тримесечна и годишна

Републички завод за здравствена заштита

Извори на јонизирачко зрачење, број на земени мостри и мерења на 
терен, степен на изложеноста на јонизирачките зрачења, број на 
извршени здравствени прегледи на експонирани лица, преземени 
неопходни мерки за заштита на здравјето на експонираните.

Република Македонија
Во редовни услови се работи мониторинг  - радиоактивна 
контаминација според Правилникот за местата,  методите и роковите
 за испитување на контаминираноста на животната средина. Во 
случај на нуклеарен акцидент мониторинг ќе биде проширен на 
подрачје на цела Република и со зголемена динамика на собирање 
мостри.

Прибирање на мостри и мерење на терен од Републички завод за 
здравствена заштита (Сектор за хигиена и заштита на човековата 
околина)

Општини, Република Македонија

а) Рок за прибирање на мостри: дневно, месечно, сезонски 
б) Рок за обработка на податоци: тримесечно, 15.04.; 15.07.; 15.10.; 
15.01.
в) Рок за објавување: 15.03. (годишно)

Следење на радиоактивната контаминација на животната средина во
 Република Македонија и проценка на степенот на изложеност на 
јонизирачки зрачења.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97);, Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Програма за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007), Закон за заштита од 
јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на 
РМ“ бр. 48/2002), Правилник за местата, методите и роковите за 
испитување на контаминираноста на животната средина („Службен 
весник на РМ“ бр. 40/86).

Codex Alimentarius – CAC 5/89;
Directive Euratom 737/90
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на здравствената исправност на животните намирници и 
предметите за општа употреба

Прибирање - тримесечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за датата на анализата, видот на животните намирници, 
видот на предметите за општа употреба, фирмата на организацијата,
 односно името и презимето на сопственикот на животните 
намирници, односно предметот за општа употреба чии мостри се 
анализираат, видот на извршените анализи и резултати од 
анализата.

Република Македонија
Извештај за здравствената исправност на животните намирници и 
предмети за општа употреба (образец бр. 3-15-86)

Пополнетите извештајни обрасци ги доставуваат здравствените 
организации преку регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за социјална 
медицина со организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 10.04.; 10.07.; 
10.10.; 10.01.
б) Рок за обработка на податоци: 31.01. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Следење на состојбата на здравствената исправност на животните 
намирници и предмети за општа употреба.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97);, Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85);Закон за безбедност на храна и на
 производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храна 
(„Службен весник на РМ “ бр. 54/2002); Правилник за општите барања
 за безбедност на храната („Службен весник на РМ “ бр. 118/2005); 
Правилник за адитивите што можат да се употребуваат за 
производство на храна („Службен весник на РМ “ бр. 118/2005); 
Правилник за начинот за означување на храната („Службен весник на
 РМ “ бр. 118/2005); Програма за превентивна здравствена заштита 
на Република Македонија („Службен весник на РМ “ бр. 42/2007 ), 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот („Службен весник на РМ“ 
бр.55/2004).

Codex alimentarius, Интернационално референтно тело за 
безбедност на храната
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика на алкохолизмот и наркоманијата

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за уживателите на опојните дроги и лицата со прекумерно 
консумирање на алкохолог: пол, возраст, занимање, место на 
живеење, почеток на консумирањето на алкохолот односно на 
уживањето на дрогата, дата на првото утврдување на зависноста, 
вид на лекувањето, исход на лекувањето, причина за смртта на 
умрените.

Население на Р.Македонија (на возраст на 15 и повеќе години)

Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности  
(образец МЗС-06)
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.11. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.11. (годишно)

Следење на состојбата со алкохолизмот и наркоманијата кај 
населението во Република Македонија, со цел за зајакнување на 
спроведување на сите мерки и активности во сите нивои на 
превенција.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр.69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007 );  Национална класификација на занимања;  
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT
EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика за организационата структура и кадри

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за мрежата на здравствените организации, кадар по 
профил, возраст и пол.

Здравствени организации на цела територија на Република 
Македонија

Извештај за организациона структура и кадри (образец 3-00-60)
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 31.01. (годишно)
б) Рок за обработка на податоци: 30.04. (годишно)
в) Рок за објавување: годишно 30.06. (годишно)

Презентирање на мрежата на здравствените организации и кадарот 
по квалификациона структура во јавниот и приватниот сектор, како 
придонес во изготвување на стратегијата за развој на здравството во
 Републиката.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр.69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007 );  Национална класификација на занимања, 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004).

Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT

1. Број на истражување 11

                                  Страна 405



2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на состојбите со несреќите на работа

Прибирање - тримесечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Подрачни единици на фондот за здравствено осигурување

Повредени лица, според дејностите, изворот на несреќата, местото 
на работата, начинот на настанувањето на несреќата, природата на 
повредата и причината на несреќата, користење на лични заштитни 
средства на работа.

Работоспособно население на Република Македонија на возраст од 
15-64 години

Пријава за несреќа на работа (образец ЕТ-8) 
Тримесечен извештај за несреќи на работа (образец ИПС-1)
Пополнетите обрасци се доставуваат од здравствените организации 
преку подрачните единици на фондот за здравствено осигурување и 
регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот завод
 за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност) каде се изготвува Годишен 
извештај за несреќи на работа
Алтернатива. Институт за медицина на трудот

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 10.04.; 10.07.; 
10.10.; 10.01.
б) Рок за обработка на податоци: 28.02. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Следење на состојбата на повредите при несреќите на работа кај 
работоспособно население во Република Македонија според 
природата на повредата и причината на несреќата.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97);
Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ бр.54/97); 
Програма за статистички истражувања од областа на здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за евиденциите од 
областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ бр.22/78; „Службен 
весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на водење на 
евиденциите во областа на  здравството („Службен весник на РМ“ 
бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија („Службен весник на РМ “ бр. 42/2007). 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
ILO
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на апсентизам

Прибирање - тримесечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Подрачни единици на фондот за здравствено осигурување

Податоци за осигуреникот, податоци за обврзникот за уплата на 
придонесите, податоци за спреченоста, односно отсуство за работа 
(дијагноза: почетна шифра-крајна шифра, дата на спреченост за 
работа, прв ден за спреченост за работа, дата на сместување во 
болничка установа), причина за спреченоста (болест и повреда 
надвор од работа, повреда на работа и професионална болест, 
лекување и медицинско испитување, негување на болно дете до 
тригодишна возраст, негувањее на болен член на потесно семејство 
над тригодишна возраст, доброволно давање на крв, ткиво или орган,
 изолираност заради спречување на зараза, бременоср, раѓање и 
мајчинство), дали повредата е предизвикана од трето лице, дали е 
рецидив, причина за повреда на работа.

Работоспособно население  на Р.Македонија (на возраст од 15-64 
години), осигурени лица на фондот за здравствено осигурување.

Извештај за привремена спреченост за работа (образец ИСР)
Пополнетите обрасци се доставуваат од здравствените организации 
преку подрачните единици на фондот за здравствено осигурување и 
регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот завод
 за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 10.04.; 10.07.; 
10.10.; 10.01.
б) Рок за обработка на податоци: 28.02. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Истражување, анализа и следење на состојбата, причините, 
структурата и последиците од апсентизмот (спреченост и отсуство од
 работа поради болест и повреда) на осигурените лица на фондот за 
здравствено осигурување на Република Македонија. 
Рационализација на издадените боледувања, намалување на 
привремената спреченост за работа поради болест и повреда. 
Намалување на одлевање на значајни финансиски средства од ФЗО 
и од работните организации за исплата на надоместоци за 
привремената спреченост за работа.
Изготвување публикација “Анализа на апсентизмот во Република 
Македонија”.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97);
Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ бр.54/97); 
Закон за евиденциите од областа на здравството („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за
 начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007); Закон за работни односи  („Службен весник на РМ“ 
бр. 62/2005); Закон за здравствено осигурување („Службен весник на 
РМ“ бр. 25/2000).

Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
ILO
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика на породувањата

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации Заводи за здравствена заштита

Податоци за родилката, породувањето и новороденчето. Податоци за
 заболувањата на родилката и новороденчето и состојбата при 
исписот. За умрената родилка и новороденчето, податоци за 
причината за смрт.

Женско население на Р.Македонија (на возраст од 15-49 години).

Пријава за породување (образец 3-21-63)
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (петтогодишно)

Следење на состојбите на раѓањата кај женското население  во 
репродуктивниот период во Република Македонија и состојбите на 
заболувањата на родилката и новороденчето.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007). Систематски список на општини и населени места 
во Република Македонија, утврден со Законот „Службен весник на 
РМ“ бр.55/2004). Закон за заштита на лични податоци („Службен 
весник на РМ“ бр.7/2005); Програма за  здравствена заштита на мајки
 и деца во Република Македонија („Службен весник на РМ “ бр. 
42/2007).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT
TRANS MONEE-UNICEF
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на должината на доењето на доенчињата

Прибирање - тромесечно
Обработка - годишна

Здравствени организации Детски градинкиЗавод за здравствена 
заштита на мајки и деца

Податоци за доенчето – детето: пол, возраст, должина на доењето 
во месеци; податоци за мајката: возраст, занимање, брачна состојба,
 место на постојано живеење.

Население на Р.Македонија (на возраст од 0-2 години).

Систематски картон за доенче е најосновен документ. Извештајните 
обрасци се доставуваат од превентивните тимови во јавното 
здравство преку Заводот за здравствена заштита на мајки и деца до 
Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за социјална 
медицина со организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од превентивните тимови: 
тромесечно; од Заводот за здравствена заштита на мајки и деца до 
РЗЗЗ шестомесечно.
б) Рок за обработка на податоци: 31.01. (годишно)
в) Рок за објавување од РЗЗЗ: 28.02. (годишно)

Следење на состојбите со доењето на доенчињата во Република 
Македонија.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Програма за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007). Систематски список на 
општини и населени места во Република Македонија, утврден со 
Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004); Програма за  
здравствена заштита на мајки и деца во Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007).

Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
TRANS MONEE-UNICEF

1. Број на истражување 15
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на малигни неоплазми

Прибирање - месечно
Обработка - годишна 

Здравствени организации Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето заболено од малигна неоплазма, единствениот 
матичен број на граѓанинот, пол, возраст, местото на раѓањето, 
место на постојаното живеење, бројот на историјата на болеста – 
картоинот, занимање, за работата што ја врши, дали порано е 
утврден некој друг примарен малигном, дата на утврдувањето на 
заболувањето, дијагнозата и шифрата на анатомската локализација 
на малигната неоплазма.

Население на Р.Македонија (целосен опфат)

Пријава на малигна неоплазма (образец  МЗС-01)
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно). Публикација „Регистар за рак 
на Република Македонија“.

Следење на инциденцата и преваленцата на малигните неоплазми 
кај населението во Република Македонија.
Изготвување и следење на здравствените индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр.69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007);  Национална класификација на занимања; 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992.
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
IARC

1. Број на истражување 16
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на шеќерна болест

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето заболено од шеќерна болест, единствен матичен
 број на граѓанинот, пол, возраст, место на постојаното живеење, 
занимање – за работа што ја врши, клиничка дијагноза, компликации, 
лабораториски наод, дата на првото утврдување на дијагноза, вид на
 шеќерна болест, вид на лекувањето, исход на лекувањето.

Население на Р.Македонија (целосен опфат).

Индивидуален извештај за  шеќерна болест (образец МЗС-02)
Пополнетите обрасци ги доставуваат  здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) Публикација „Регистар за 
шеќерната болест на Република Македонија“

Следење на инциденцата и преваленцата на шеќерната болест и 
настанати компликации кај населението во Република Македонија.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007). Национална класификација на занимања; 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT

1. Број на истражување 17
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на исхемична болест на срцето

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето заболено од исхемична болест на срцето, 
единствен матичен број на граѓанинот, пол, возраст, место на 
постојаното живеење, занимање – за работа што ја врши, клиничка 
дијагноза, лабораториски наод, присутни фактори на ризикот, дата на
 првото утврдување на дијагноза, вид на лекувањето, исход на 
лекувањето.

Население на Р.Македонија (целосен опфат).

Индивидуален извештај за исхемична болест на срцето (образец 
МЗС-03)
Пополнетите обрасци ги доставуваат  здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) Публикација „Регистар за 
исхемична болест на срцето на Република Македонија“

Следење на инциденцата и преваленцата на ихемична болест на 
срцето и присутни фактори на ризикот  кај населението во Република
 Македонија. 
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007). Национална класификација на занимања; 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT

1. Број на истражување 18
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на бубрежна инсуфициенција

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето заболено од бубрежна инсуфициенција, 
единствен матичен број на граѓанинот, пол, возраст, место на 
постојаното живеење, занимање – за работа што ја врши, клиничка 
дијагноза, лабораториски наод, причина односно вид на 
заболувањето што довело до бубрежна инсуфициенција,  дата на 
првото утврдување на дијагноза, вид на бубрежна инсуфициенција, 
вид на лекувањето, исход на лекувањето.

Население на Р.Македонија (целосен опфат).

Индивидуален извештај за бубрежна инсуфициенција (образец МЗС-
04)
Пополнетите обрасци ги доставуваат  здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) Публикација „Регистар за 
бубрежна инсуфициенција на Република Македонија“

Следење на инциденцата и преваленцата на бубрежна 
инсуфициенција и причините што довеле до настанувањето на 
бубрежната инсуфициенција кај населението во Република 
Македонија. 
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007). Национална класификација на занимања; 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT

1. Број на истражување 19
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на ревматска треска

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето заболено од ревматска треска, единствен 
матичен број на граѓанинот, пол, возраст, место на постојаното 
живеење, занимање – за работа што ја врши, клиничка дијагноза, 
лабораториски наод, дата на првото утврдување на дијагноза, главни
 знаци на заболувањето, прва атака и број на рецидиви, профилакса, 
вид на лекувањето, исход на лекувањето.

Население на Р.Македонија (целосен опфат).

Индивидуален извештај за ревматска треска (образец МЗС-08)
Пополнетите обрасци ги доставуваат  здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) Публикација „Регистар за 
ревматска треска на Република Македонија“

Следење на инциденцата и преваленцата на ревматска треска кај 
населението во Република Македонија. 
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007). Национална класификација на занимања; 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT

1. Број на истражување 20
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на психози

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето заболено од психоза, единствен матичен број на 
граѓанинот, пол, возраст, место на постојаното живеење, занимање –
 за работа што ја врши, клиничка дијагноза, дата на првото 
утврдување на дијагноза односно датумот на првата 
хоспитализација, времетраењето на првата хоспитализација, дата на 
прием на болниот, дата на испис на болниот, вид на лекувањето, 
исход на лекувањето.

Население на Р.Македонија (целосен опфат).

Индивидуален извештај за психози (образец МЗС-05)
Пополнетите обрасци ги доставуваат  здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) Публикација „Регистар за 
психози на Република Македонија“

Следење на инциденцата и преваленцата на психози, 
времетраењето и вид на лекувањето кај населението во Република 
Македонија. 
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007). Национална класификација на занимања; 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT

1. Број на истражување 21
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на интоксикации

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за интоксицираното лице, единствен матичен број на 
граѓанинот, пол, возраст, место на постојаното живеење, занимање –
 за работа што ја врши, клиничка дијагноза, лабораториски наод, 
дата на првото утврдување на дијагноза, причина односно вид на 
интоксикацијата (суицид, акцидент, криминал и д.р.), рецидив, 
последици од интоксикацијата, време на попреченоста за работа за 
време на лекувањето, рехабилитација, вид на лекувањето, исход на 
лекувањето.

Население на Р.Македонија (целосен опфат).

Индивидуален извештај за интоксикација-труење (образец МЗС-09)
Пополнетите обрасци ги доставуваат  здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) Публикација „Регистар за 
интоксикации - труења на Република Македонија“

Следење на инциденцата на интоксикации и последици од 
интоксикацијата кај населението во Република Македонија. 
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007). Национална класификација на занимања; 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT

1. Број на истражување 22
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на сообраќаен травматизам

Прибирање - месечно
Обработка - годишна

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Евиденцијата на сообраќаен травматизам ги содржи следните 
податоци: единствен матичен број на лицето, пол, возраст, место на 
постојаното живеење, занимање – за работа што ја врши, дијагноза-
природа на повредата, време на настанување на повредата, 
сообраѓајно средство кое предизвикало повреда, фактори на ризикот,
 место на укажувањето на прва помош, кој укажал прва помош, датум
 и час на укажување на медицинска помош, вид на лекувањето, исход
 на лекувањето.

Население на Р.Македонија (целосен опфат).

Индивидуален извештај за сообраќаен травматизам (образец МЗС-
10)
Пополнетите обрасци ги доставуваат  здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) Публикација „Регистар за 
сообраќаен травматизам на Република Македонија“

Следење на инциденцата на сообраќаен травматизам  и факторите 
на ризик кај населението во Република Македонија.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007). Национална класификација на занимања; 
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
EUROSTAT

1. Број на истражување 23
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на професионални заболувања

Прибирање - месечно
Обработка - годишна 

Здравствени организации кои го утврдуваат професионалното 
заболување
Институт за медицина на труд

Податоци за лицето заболено од професионално заболување, пол, 
возраст, занимање, регистарски број на осигуреникот, дијагноза, 
исходот.

Население на Р.Македонија (на возраст од 18-64 години).

Индивидуален извештај за  професионално заболување (образец  
МЗС - 07)
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствени организации кои го
 утврдуваат професионалното заболување преку Институт за 
медицина на труд и регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за социјална 
медицина со организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од здравствени организации кои 
го утврдуваат професионалното заболување преку Институт за 
медицина на труд до регионалните заводи: тромесечно; Од 
регионалните ЗЗЗ до РЗЗЗ: шестомесечно.
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување во РЗЗЗ: 30.09. (годишно)

Следење на морбидитетот од професионални заболувања кај 
работоспособно население во Република Македонија.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003); Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85);Правилник за листата на 
професионални болести („Службен весник на РМ “ бр. 88/2004); 
Одлука за задолжителен минимум на обемот и содржината на 
медицинска документација за остварување права по однос на 
инвалидност („Службен весник на РМ “ бр. 88/2004);  Програма за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007);  Национална класификација 
на занимања; Систематски список на општини и населени места во 
Република Македонија, утврден со Законот „Службен весник на РМ“ 
бр.55/2004); Закон за работни односи („Службен весник на РМ“ 
бр.62/2005); Закон за заштита на лични податоци („Службен весник 
на РМ“ бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
Женева, 1992
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
Европска листа на професионални болести – Европска Унија
ILO

1. Број на истражување 24
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на потрошувачката на лекови, хербални продукти и 
медицински помагала

Прибирање податоци – годишно
Обработка на податаоци - годишна

Здравствени организации

Податоци за снабденост и редовен дотур на групи на лекови

Р.Македонија (целосен опфат)

Анкетно истражување  од страна на Републички завод за 
здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со организација
 на здравствена дејност во соработка со Секторот за испитување и 
контрола на лекови)

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од здравствени организации: 
28.02. (годишно)
б) Рок за обработка на податоци: 30.03. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Следење на состојбата на јавна потрошувачка на лекови во 
Р.Македонија.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003),Програма за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 42/2007), Закон за лекови, помошни 
лековити средства и медицински помагала („Сл.весник на РМ“ бр. 
21/98); Новиот Закон за лекови и медицински помагала е во 
собраниска процедура.

Фармакопеи (EP, USP, BP, NF........)

1. Број на истражување 25
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на исправност на средства за одржување на лична хигиена 
и средства за одржување на хигиена во домаќинството

Прибирање на мостри и податоци – дневно
Обработка на податоци – дневно и годишно

Инспекција и домашен производител

Податоци за анализата – козметички препарат, средство за 
одржување на хигиена во домаќинството; производител, увозник, 
деклариран состав и резултати за квалитет

Република Македонија (граничен увоз, домашно производство и 
промет)

Датотека (Републички завод за здравствена заштита - Сектор за 
испитување и контрола на лекови)

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци: дневно
б) Рок за обработка на податоци: дневно и годишно (28.02.)
в) Рок за објавување: 28.02. (годишно) 

Претражување на параметри

Закон за државна статистика  („Сл.весник на РМ“ бр.54/97), Програма
 за статистички истражувања од областа на здравството („Сл.весник 
на РМ“     бр. 69/2003), Програма за превентивна здравствена 
заштита на Република Македонија  („Сл.весник на РМ“ бр. 42/2007), 
Правилник за исправност на предмети од општа употреба што можат 
да се пуштаат во промет („Сл.весник на РМ“ бр. 26/83).

Европски директиви

1. Број на истражување 26

                                  Страна 420



2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на акцидентите

Прибирање - месечно
Обработка - годишна 

Здравствени организации
Заводи за здравствена заштита

Податоци за акцидентот – неочекуван и непланиран настан кој може, 
да предизвика оштетување на здравјето на изложените луѓе, време и
 место на случувањето на акцидентот, број на повредите по пол, 
возраст, смртниот исход, извор, причина и описот на акцидентот.

Население на Р.Македонија (целосен опфат)

Пријава на повредениот во акцидентот
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот 
завод за здравствена заштита (Сектор за социјална медицина со 
организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот 
за претходниот месец 
б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.09. (годишно)

Следење на состојба на морбидитетот од повредите во акцидентите 
кај населението во Република Македонија

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Систематски 
список на општини и населени места во Република Македонија, 
утврден со Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004). Закон за 
заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ бр.7/2005).

СЗО: Упатство за следење на повреди
EUROSTAT
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика на пресадување на делови од човечкото тело заради 
лекување 

Прибирање - тримесечно
Обработка - годишна 

Здравствени организации  кои вршат пресадување 
Информативен центар за трансплантација
Заводи за здравствена заштита

Податоци за лицето кај кое се врши пресадување, податоци за видот 
на земените органи или ткива, определување на совпаѓање и 
пресадување на деловите од човечкото тело, место на 
пресадувањето, време на пресадувањето, исход на пресадувањето.

Население на Р.Македонија (целосен опфат)

Извештај за стационарно лекувано лице кај кое се врши пресадување
 на делови од човечкото тело.
Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
каде се врши трансплантација преку регионалните заводи за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита
 (Сектор за социјална медицина со организација на здравствената 
дејност).

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 10.04; 10.07.; 10.10.; 
10.01.
б) Рок за обработка на податоци: 31.01. (годишно)
в) Рок за објавување: 28.02. (петтогодишно)

Следење на лекување на населението со пресадување на делови од 
човечкото тело во Р.Македонија.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97);, Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003); Закон за условите
 за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од 
човечкото тело заради лекување („Службен весник на РМ“ бр.30/95); 
Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ 
бр.7/2005).

СЗО:Европски директиви
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на ухранетоста на одделни групации на население со 
одредување на антропометриски параметри

Прибирање - годишно
Обработка - годишна 

Здравствените организации во примарната здравствена заштита
Заводи за здравствена заштита 

Испитување на ухранетоста кај деца и младина во детски градинки, 
диспанзери за предучилишни деца и младина и студентски 
поликлиники преку системтатски прегледи, во работните организации
 кај работници.
Се испитуваат:
- основни антропометриски показатели – телесна тежина, телесна 
висина (BMI), дебелина на кожен набор, обем на надлактица, индекс 
половина/колк
- биохемиски испитувања – гликемија, липиден статус, серумско 
железо, други параметри по потреба.

Население на Р.Македонија (одделни групи на население)

Извештај за ухранетоста на населението.
Податоците ги доставуваат здравставените организации преку 
регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот завод
 за здравствена заштита (Сектор за хигиена и заштита на човековата 
околина).

Населено место, општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 28.02. (годишно)
б) Рок за обработка на податоци: 31.03. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Оценка на ухранетоста на населението и преземањае соодветни 
диететски мерки.
Изготвување и следење на здравствените индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 17/97); 
Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ бр.54/97);, 
Програма за статистички истражувања од областа на здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр. 69/2003); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр.42/2007).

Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следењето на исхраната на одделни групации на население

Прибирање - годишно
Обработка - годишна 

Заводи за здравствена заштита 

Испитување на биолошката вредност на исхраната со стандардни 
диететски методи, со одредување на следните параметри на 
нутритивната вредност: енергетска вредност, белковини, масти, 
јаглени хидрати, минерали и витамини.

Население на Р.Македонија (одделни групи на население)

Податоците ги доставуваат регионалните заводи за здравствена 
заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за 
хигиена и заштита на човековата околина).

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 28.02. (годишно)
б) Рок за обработка на податоци: 31.03. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Оценка на состојбата на исхраната на населението.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 17/97); 
Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ бр.54/97);, 
Програма за статистички истражувања од областа на здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр. 69/2003); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 42/2007).

Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на стилот на живеење во Р.Македонија
(петтогодишна програма)

Прибирање - годишно
Обработка -  годишна

Заводи за здравствена заштита

Податоци за стилот на живеење на граѓаните во Република 
Македонија преку истражување на навиките во исхраната, 
алкохолната консумација, пушењето, физичката активност, безбедно 
однесување, следење на крвниот притисок, крвниот холестерол, 
користењето на хромони, прегледи за превенција на рак, хорнични 
болести, посети кај стоматолог, извршени консултации кај лекар, 
хоспитализација и квалитет на живеење.

Граѓани од 10 и повеќе години

Анкетно истражување

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци: 15.02.
б) Рок за обработка на податоци: 15.03.
в) Рок за објавување: 31.03. (годишно)

Изготвување и следење на здрвствени индикатори за стил на 
живеење.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95);,Програма за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007), Систематски список на 
општини и населени места во Република Македонија, утврден со 
Законот „Службен весник на РМ“ бр.55/2004), Закон за заштита на 
лични податоци („Службен весник на РМ“ бр.7/2005).

Систем за презентација на Здравствени индикатори „Здравје за сите“
 СЗО EUROHIS  (Health interview surveys in Europe)
GYTS, Youth Risk Behaviour  (CDC, WHO)
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на санитарно-хигиенската состојба на водоснабдувањето 
во населените места

Теренско мерење - секојдневно
Доставување податоци - шестомесечно и годишно
Обработка - годишна

Заводи за здравствена заштита
Републички завод за здравствена заштита

Се следи санитарно-техничката состојба на објектите за 
водоснабдување, заштитни зони, дезинфекција, одржување на 
водоснабдувањето, безбедност на водата за пиење.

Република Македонија (целосен опфат)

Земање примероци за испитување на безбедност на водата за 
пиење.
Пополнети обрасци со податоци се доставуваат од заводите за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита
 (Сектор за хигиена и заштита на човековата околина) за испитувања 
кои се вршени во заводите.

Населено место, општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци: 30.07.; 20.01.  (шестомесечно) и 
(годишно) 30.03.
б) Рок за обработка на податоци: 30.04. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Следење на санитарно-хигиенска состојба со водоснабдувањето
Изготвување и следење на здравствено-еколошки индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Програмата за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007), Правилник за безбедноста на 
водите за пиење („Службен весник на РМ “ бр. 57/04.

СЗО, Упатство за квалитет на води за пиење, 2004
EU – Директива 98/83 за квалитетот на водата наменета за 
консумирање од страна на човекот
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на квалитетот на површинските води

Мерење – неделно (сезонски), месечно (вонсезонски)
Прибирање – тримесечно и годишно
Обработка – шестомесечна и годишна

Заводи за здравствена заштита
Републички завод за здравствена заштита

Се испитува и следи квалитетот на површинските води и проверка со
 бактериолошката, паразитолошка, физичко-хемиска анализа, 
анализа на резидуи од пестициди, анализа на контаминенти 
(трихалометани) и радиолошка анализа.

Целокупна територија на Република Македонија

Земање примероци за испитување на безбедност на водата
Пополнети обрасци со податоци се доставуваат од заводите за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита
 (Сектор за хигиена и заштита на човековата околина) за испитувања 
кои се вршени во заводите.

Општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од заводите: 20.04.; 20.07.; 
20.10.; 20.01. (тримесечно) годишно (30.03.)
б) Рок за обработка на податоци: 30.07.; 30.03. (шестомесечно) и 
годишно (30.04.)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Следење на санитарно-хигиенска состојба со површинските води

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Програмата за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007), Уредба за класификација на 
водите („Сл. весник на РМ“  бр. 18/99)

2006 /7/ ЕС Директива за квалитетот на водите за капење.
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на квалитетот на воздухот во населени места

Прибирање – месечно и неделно
Обработка - месечна и годишна 

Заводи за здравствена заштита
Републички завод за здравствена заштита

Се следи лебдечката прашина, таложната прашина, ЅО2, јаглерод 
моноксидот, оловото, кадмиум, цинк, чад.

Цела територија на Република Македонија

Земање примероци за испитување на квалитетот на воздухот во 
населените места.
Пополнети обрасци со податоци се доставуваат од заводите за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита
 (Сектор за хигиена и заштита на човековата околина) за испитувања 
кои се вршени во заводите.

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци: секој 5 во месецот за 
претходниот месец и ургентно според хигиено епидемиолошки 
индикации
б) Рок за обработка на податоци: 20 во месецот за претходниот 
месец, 31.01. (годишно)
в) Рок за објавување: 20 во месецот за претходниот месец, 30.03. 
(годишно)

Следење на здравствено-хигиенски квалитет на воздухот

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Програмата за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007), Закон за заштита на воздухот 
од загадување („Сл.весник на СРМ бр. 20/74), Закон за квалитетот на
 амбиентниот воздух („Сл.весник на РМ” бр. 67/04).

СЗО, Упатство за квалитет на воздухот за Европа бр. 91/2000
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на исправноста на лекови

Прибирање на мостри и податоци – дневно
Обработка – дневно и годишно

Овластени здравствени организации

Се врши лабораториска контрола и се следи исправноста на готови 
лекови, лековити суровини и галенски препарати, помошни лековити 
средства, крв и крвни деривати, инфузиони раствори и други 
препарати со фармаколошко средство, според Ph.Eur, BP 93, USP 
XXII фармакопеја и посебни методи пропишани за испитување.

Република Македонија (целосен опфат)

Узорцирање од терен
Домашно производство, промет и застапници на странски фирми 
(прибирање на податоците врши Републички завод за здравствена 
заштита - Сектор за испитување и контрола на лекови).
Општина, Република Македонија 

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци од извештајните единици: дневно
б) Рок за обработка на податоци: дневно и годишно (28.02.)
в) Рок за објавување: 28.02. (годишно)

Следење на исправноста на лекови заради остварување на 
национална стратегија да население биде снабдено со квалитетни и 
исправни препарати.

Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ бр.54/97); 
Програма за статистички истражувања од областа на здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Програмата за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр.42/2007), Закон за лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала („Сл.весник на РМ“ бр. 21/98);Новиот Закон за 
лекови и медицински помагала е во собраниска процедура.
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на хигиенската исправност на водата за пиење

Теренско мерење - секојдневно
Доставување податоци - шестомесечно и годишно
Обработка - годишна

Заводи за здравствена заштита
Републички завод за здравствена заштита

Податоци за кадровската структура на вработените во 
лабораториите на здравствените и други организации кои вршат 
испитување на хигиенската исправност на водата за пиење, физичко-
хемиските особености на површинските и подзмените води на 
местото на водозафаќањето (сурова вода), радиолошката, хемиската
 и микробиолошката исправност на водата за пиење.

Република Македонија (целосен опфат)

Земање примероци за испитување на безбедност на водата за 
пиење.
Пополнети обрасци со податоци се доставуваат од заводите за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита
 (Сектор за хигиена и заштита на човековата околина) за испитувања 
кои се вршени во заводите.

Населено место, општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци: 30.07.; 20.01.  (шестомесечно) и 
(годишно) 30.03.
б) Рок за обработка на податоци: 30.04. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.04. (годишно)

Следење на санитарно-хигиенска состојба со водоснабдувањето
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Програмата за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ “ бр. 42/2007), Правилник за безбедноста на 
водите за пиење („Службен весник на РМ “ бр. 57/04).

СЗО, Упатство за квалитет на води за пиење, 2004
EU – Директива 98/83 за квалитетот на водата наменета за 
консумирање од страна на човекот
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на состојбите со лекови што содржат опојни дроги и 
психотропни супстанции (лекови, илегални производи и прекурсори)

Тековно

Инспекциски органи при Министерство за здравство на Република 
Македонија и МВР

РЗЗЗ, Сектор за испитување и контрола на лекови, како референтна 
лабораторија, заедно со лабораториите на МВР ќе врши 
лабораториска контрола и следење на запленетите супстанции и 
препарати

Граничен увоз, домашно производство и промет

На барање на Министерство за здравство, Биро за лекови

Општина, Република Македонија

a) дневно доставување на податоци 
б) годишен извештај до меѓуресорската комисија за борба против 
дрогата

Борба против дрогата со цел да се превенира заштита животот и 
здравјето на младите луѓе спречување на социјални проблеми и 
спречување на злоупотреба со надзор и контрола во промет

Закон за производство и промет на опојни дроги Сл. лист на СФРЈ 
бр. 13/91 и Предлог-Закон за опојни дроги и психотропни супстанции 
во парламентарна постапка

Конвенциите на ОН за опојни дроги, психотропни супстанции и 
прекурсори
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на регистрација и контрола на крв и крвни деривати

Прибирање податоци –тековно
Обработка на податоци - годишна

Здравствени организации и странски производители

РЗЗЗ, Сектор за испитување и контрола на лекови, како Референтна 
лабораторија, ќе врши контрола при регистрација и посебна контрола
 на секоја увезена серија

Р.Македонија (целосен опфат)

На барање на Министерство за здравство, Биро за лекови

Општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци: тековно
б) Годишен извештај до Министерство за здравство, Биро за лекови

Безбедност на населението при примена на крв и крвни деривати

Закон за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала
 (Сл. Весник 21/98)
Предлог - Закон за крв и крвни деривати (во собраниска процедура)

Фармакопеи (EP, BP, USP/NF........), Водичи на WHO
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на состојбата со производство и промет на отровите

Прибирање податоци – тековно
Обработка на податоци - годишна

Инспекциски служби при Министерство за здравство и приватни 
производители (со посебна оперативна програма на Министерството 
на здравство)

РЗЗЗ, Сектор за испитување и контрола на лекови, како Референтна 
лабораторија, ќе врши физичко-хемиска контрола на отровите од 
производство, промет и увоз

Р.Македонија (целосен опфат)

На барање на Министерство за здравство, Инспекциски служби

Општина, Република Македонија 

а) Рок за доставување на податоци: тековно
б) Годишен извештај до Министерство за здравство, Биро за лекови

Заштита на животот, здравјето на луѓето и животната средина, како и
 спречување на злоупотребата на отровите

Закон за промет на отрови (Сл. Лист на СФРЈ бр 13/91)
Предлог - Закон за хемикалии (во собраниска процедура)

Директиви на EU за класификација, означување и пуштање во промет
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Статистика на белодробни болести и туберкулоза (кадар, работа и 
утврдени заболувања – состојби во специјалистичко-консултативни 
служби за туберкулоза)

Прибирање - годишно
Обработка - годишна

Диспанзери за туберкулоза
Заводи за здравствена заштита

Податоци за здравствените работници, по профили, за бројот на 
местата – пунктови, за посетите кај лекар и останатите медицински 
работници, за заболувањата и состојбите утврдени во службата за 
белодробни болести и туберкулоза.
Новиот образец ги содржи следниве податоци: А) Податоци за 
организаци-јата која пријавува; Б) Податоци за болниот (лични 
податоци, ризични групи, фактори на ризик, контакти, BCG, 
туберкулински тест, HIV тестира-ње); Ц) Податоци за болеста 
(историја на туберкулозата, претходна дијагно-за, претходно 
лекување, клинички симптоми на болеста); Д) Сегашна состој-ба 
(дијагноза, класификација на туберкулозата, потврда на болеста, 
ренген-олошка проширеност на болеста, категорија на лекување, 
категорија на пациент, тест на чувствителност, MDR TB, XDR MB, 
дата на започнување на лекувањето, дата на завршување на 
лекувањето, тераписки режим, следење на лекувањето, 
манифестации кон лековите, резултати од лекувањето).

Население на Р.Македонија (опфат според дејноста)

Извештај на службата за белодробни болести и туберкулоза 
(образец 3-06-60); 
Пријава/одјава на болен од туберкулоза обр.ТБ 10/12 е нов образец и
 е во процедура.
Пополнетите извештајни обрасци ги доставуваат диспанзерите за 
туберкулоза преку регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита (Сектор за социјална 
медицина со организација на здравствената дејност).

Општина, Република Македонија

а) Рок за доставување на податоци од  заводите:31.01(годишно).
б) Рок за обработка на податоци: 30.04. (годишно)
в) Рок за објавување: 30.06. (годишно) 

Следење на состојбата со кадарот, работата во специјалистичко-
консултативните служби за туберкулоза и морбидитетот од 
туберкулоза кај новооткриените (инциденца) и вкупно регистрираните
 болни (преваленца) според видот на туберкулоза (ТБ на 
респираторен и екстрареспираторен систем), пол и возрасни групи, 
по општини и на ниво на Република Македонија.
Изготвување публикација ”Состојба со морбдитетот од туберкулоза 
во Република Македонија”.
Изготвување и следење на здравствени индикатори.

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за статистички истражувања од областа на 
здравството („Службен весник на РМ“ бр. 69/2003), Закон за 
евиденциите од областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/78; „Службен весник на РМ“ бр.37/79, 15/95); Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/85); Програма за превентивна 
здравствена заштита на Република Македонија („Службен весник на 
РМ “ бр. 42/2007 );  Систематски список на општини и населени места
 во Република Македонија, утврден со Законот („Службен весник на 
РМ“ бр.55/2004), Закон за заштита на лични податоци („Службен 
весник на РМ“ бр.7/2005).

Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, 
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Женева, 1992
EURO/TB Официјален годишен извештај, СЗО
Систем за презентација на здравствените индикатори, „Здравје за 
сите“, СЗО
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Следење на задоволство на пациенти од квалитет на здравствени 
услуги во болнички здравствени установи

Прибирање - петгодишно
Обработка - петгодишна

Општи и специјални болници
Клиники

Генералии-општи податоци за пациентот, податоци за организација 
на инфраструктурата и работата во болницата, права на пациенти.

Граѓани од 10 и повеќе години

Анкетно истражување 

Општина, Република Македонија

а) Рок за прибирање на податоци: 15.02.
б) Рок за обработка на податоци:  15.03.
в) Рок за објавување на податоци: 31.03.

Следење на квалитетот на здравствените услуги. 

Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.38/91, 
17/97); Закон за државна статистика („Службен весник на РМ“ 
бр.54/97); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија („Службен весник на РМ “ бр. 42/2007);  Закон 
за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ бр.7/2005).

Quality Standards, World Bank

1. Број на истражување 41

                                  Страна 436



Истражувања што ги спроведува Управата за хидрометеролошки 
работи

2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Метеоролошки мерења и набљудувања

Прибирање:  Дневно и месечно
Обработка: Годишна

Метеоролошки и климатолошки станици

Метеоролошки елементи и појави (температура и влажност на 
воздухот, воздушен притисок, врнежи, ветер, атмосферски појави)

24-часовни мерења и набљудувања од 8 главни метеоролошки 
станици

Дневно, по радиостаница и месечно по пат на метеоролошки 
извештај

Република Македонија

а) Прибирање на податоците: 10-ти во тековниот месец за 
претходниот месец
б) Обработка на податоците: 30.04 за претходната година

Следење на климата на територијата на Република Македонија

Закон за вршење на хидрометеоролошки работи ("Службен весник на
 Република Македонија" бр. 19/92)

Стандарди на Светската метеоролошка организација

1. Број на истражување 1
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Квалитет на воздух и врнежи

Една година (јануари-декември)

Мерни места во Република Македонија, 19 мерни станици

Концентрации на: сулфур диоксид и чад

24-часовни вредности

Дневно и месечно собирање на примероците

Република Македонија

До  15-ти во тековниот месец за претходниот месец

Следење на квалитетот на амбиентниот воздух

Национални стандарди (законска основа): Закон за квалитет на 
амбиентен воздух ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.67/04), Закон за хидрометереолошките работи ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.9/92 и 5/2003), Уредбата за гранични 
вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во 
амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за 
постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за 
гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.50/05), Правилник за 
критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на 
амбиентен воздух ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.82/2006)

Рамковна директива за воздух (Директива 96/92/ЕК), ќерките-
директиви: 1999/93/ЕК и 2000/69/ЕК и директива 80/779/ЕК, 
директивата 85/203/ЕЕК, Конвенција за прекугранично загадување на
 воздухот на големи далечини

1. Број на истражување 2
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Хидролошки мерења и набљудувања

Прибирање:  Дневно и месечно
Обработка: Годишна

Хидролошки станици за површински и подземни води од I ниво

Водостој, протек и температура на водата

24-часовна регистрација на 50 станици, на останатите еднаш дневно

Секојдневно на 20 станици, а месечен извештај на останатите 
хидролошки станици

Република Македонија

а) Прибирање на податоците: 10-ти во тековниот месец за 
претходниот месец
б) Обработка на податоците: 30.06 за претходната година

Следење на водостојот, протекот и температурата на водата

Закон за вршење на хидрометеоролошки работи ("Службен весник на
 Република Македонија" бр. 19/92); Закон за води ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 4/98 и "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 19/00)

Стандарди на Светската организација (СМО)                 "Хидролошки 
практичар"
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Квалитет на површинските води

Една година (јануари-декември)

Мерни места на реки 

Параметри кои ги карактеризираат физичките и органолептичките 
особини на водата, кислородниот режим на водата, 
минерализацијата, анјонскиот и катјонскиот состав на водата, 
биогени параметри, штетни и опасни материи, сапробиолошки 
параметри

Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња, Крива Река, Брегалница, Црна 
Река, Елешка, Струмица, Црн Дрим, Радика

Табеларно excel формат и софтвер  Hydro Pro

Република Македонија

Секој месец во рок од една година

Да обезбеди глобална слика за состојбата со квалитетот на водите, 
да се добијат податоци за степенот на загаденоста, трендот на 
загадувањето, а кои треба да помогнат во спроведувањето на планот
 и програмата за заштита на водите од загадување и изборот на 
намената на употреба на водата

Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/98. 19/00);Закон за хидрометеоролошките работи ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 9/92);Уредба за класификација на 
водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99);Уредба за категоризација на водотеците и езерата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 18/99)   

Рамковна директива за вода (Директива 2000/60/ЕЦ) и други ЕУ 
директиви;
"Конвенција за заштита на Медитеранското Море со загадување од 
копно"
"Конвенција за заштита и употреба на прекуграничните водотеци и 
меѓународните езера" (позната како "Хелсиншка конвенција - 1992 
година")
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2. Назив на истражувањето

3. Периодика на истражувањето

4. Извор на податоците

5. Содржина на податоците

6. Опфат

7. Начин на прибирање на податоците

8. Територијално ниво

9. Рокови

10. Цел на прибирање на податоците

11. Национални стандарди

12. Меѓународни стандарди

Температура на почва

Прибирање:  Дневно и месечно
Обработка: Годишна

Метеоролошки и фенолошки станици

Температура на почва од различни длабочини и датум кога 
настанала одредена фенофаза кај објектот којшто се набљудува

Температури на почва на: 2, 5, 10, 20, 30, 50 и 100 см , длабочина и 
фенолошки објекти поделени во следниве групи: диви зелјести 
растенија, шумски дрвја и грмушки, ливадски треви и легуминолози, 
полјоделски култури, овошки, винова лоза, пчели и општи полски 
работи

Од мерните станици, по поштенски пат

Република Македонија

а) Прибирање на податоците: 10-ти во тековниот месец за 
претходниот месец
б) Обработка на податоците: 30.06. за претходната година

Следење на температурниот режим на почвата и развојот на 
растенијата во зависност од временските услови

Закон за хидрометеоролошките работи ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 9/92)

Стандарди на Светската организација (СМО)       

1. Број на истражување 5

Член 3 
 Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија”. 
 
 
 
Бр.___________ 
___________2008 година 
 

Претседател на Владата 
на Република Македонија 
м-р Никола Груевски, с.р. 
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