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Почитувани,  

Во денешно време, статистичките 
институции се соочуваат со многу брзи 
политички, социјални, економски и технолошки 
промени и во национални и во меѓународни 
рамки. Глобалното поврзување и глобалните 
трендови наметнуваат нови корисници, 
потреби од нови и брзи податоци, нови извори, 
нови методи, техники и технологии за 
прибирање на податоците, поефикасни 
производни процеси и покреативни методи за 
дисеминација и комуникација. Следењето на 
сите овие промени, а уште повеќе напорите за 
нивно адаптирање и имплементирање во 
тековната работа, претставува голем 
предизвик за сите статистички институции па 
оттаму и за Државниот завод за статистика.  

Стратегискиот план за развој на 
Државниот завод за статистика за периодот 
2020-2022 година, претставува рамка во која 
Заводот ги утврдува своите основни 
приоритети, цели и програми за развој кои се 
насочени кон интеграција во Европскиот 
статистички систем, јакнење на 
институционалната околина и статистичката 
инфраструктура, развивање на стратегиски 
партнерства и управување со квалитетот. 
Истовремено, Стратегискиот план содржи 
мерки и активности кои се во функција на 
остварување на стратешките цели и 
приоритети на Владата на Република Северна 
Македонија.  

Остварувањето на утврдените приоритети 
и цели бара голема посветеност, стручност, 
ангажман и соодветни финансиски и човечки 
ресурси. Промените се секогаш побрзи од 
можноста институциите да се прилагодат на 
нив и затоа е потребно националниот 
статистички систем да се гради врз основа на 
партнерски односи, комуникација и 

координација на сите носители во 
статистичкиот систем, со почитување и 
имплементација на принципите на 
официјалната статистика на Обединетите 
нации и на Кодексот за работа на европската 
статистика.  

 Развојот, производството и 
дисеминацијата на точни, објективни и 
квалитетни статистички податоци треба да 
биде заложба на сите чинители во 
статистичкиот систем, со цел корисниците да 
имаат информација за навремено и квалитетно 
деловно планирање и одлучување.  

Државниот завод за статистика и со овој 
Стратегиски план ги потврдува своите заложби 
да биде достоен главен носител и координатор 
на националниот статистички систем 
поддржувајќи ги во рамките на своите 
надлежности определбите на Владата на 
Република Северна Македонија. 

 

Директор, 

Апостол Симовски 
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1.1. ВОВЕД 

Основен документ со кој се уредуваат стратегиските приоритети на Државниот завод за 
статистика во периодот од 2021 до 2023 година е Стратегискиот план на Државниот завод за 
статистика, 2021 – 2023. Реализацијата на дефинираните програми и  потпрограми треба да 
обезбеди:   

• Извршување на обврските на Државниот завод за статистика дефинирaни во  
Програмата за статистички истражувања, 2018 – 2022 и 

• Реализирање на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна 
Македонија поврзани со интеграцијата на Република Северна Македонија во ЕУ, 
односно реализирање на обврските од Националната програма за усвојување на 
европското законодавство (НПАА). 

При подготовката на Стратегискиот план, целосно се почитувани: Законот за државната 
статистика и Петгодишната програма за статистички истражувања, 2018 – 2022. 
Покрај тоа, земени се предвид и релевантните документи од Европската комисија, со кои се 
дефинираат стратегиските приоритети на Европскиот статистички систем и според кои се следи 
прогресот на Државниот завод за статистика, како и препораките од партнерското оценување 
(Peer Review) на Европската комисија за напредокот во имплементацијата на Кодексот за работа 
на европската статистика и  препораките од редовните годишни мисии на Евростат (Статистичка 
служба на Европската комисија),  како и препораките, од годишниот извештај на Европската 
Комисија за оценка на напредокот на Поглавјето 18 − Статистика во однос на хармонизацијата 
со ЕУ- стандардите.  

1.2. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА ВО РАМКИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

1.2.1. ПОЈДОВНА ОСНОВА 

Државниот завод за статистика е самостојна стручна управна организација која врз основа на 
научни методи и сознанија, на корисниците им обезбедува податоци за економијата, 
демографијата, социјалниот живот, заштитата на животната средина и другите области. 
Официјалните статистички податоци, презентирани во различни  дисеминациски форми, се 
заштитени од какво било влијание, а притоа сите корисници имаат еднаков пристап.  

Државниот завод за статистика е одговорен за продуцирање на државната статистика во Република 
Северна Македонија и е координатор на статистичкиот систем во Република Северна Македонија.  

Државниот завод за статистика  е надлежен за координација на меѓународната соработка во 
областа на статистиката. Меѓународната соработка во областа на статистиката се однесува на 
примената на меѓународните норми и стандарди во областа на статистиката во статистичкиот 
систем на Република Северна Македонија и на дисеминацијата на статистички податоци за 
државата до европските и меѓународните статистички и други организации.  
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1.2.2. АНАЛИЗА НА ПРАВНАТА РАМКА 

Надлежноста и делокругот на работа се уредени со Законот за организацијата и работата на 
органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 
82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19 и 110/19) 
и со Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија” бр. 54/97, 
21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18  и „ Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.31/20).  Основен подзаконски акт во кој се утврдени статистичките 
истражувања кои се спроведуваат во петгодишен период преставува Програмата за 
статистички истражувања („Службен весник на Република Македонија” бр.18/18, 224/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија” бр.18/20 и 300/20).  

1.2.3. АНАЛИЗА НА РЕСУРСИТЕ 

1.2.3.1. ФИНАНСИСКИ РЕСУРСИ 

Државниот завод за статистика се финансира преку средствата обезбедени со буџетот на 
Република Северна Македонија, програма 10-администрација, Програма 20-статистички 
истражувања и Програма 30-попис. Дополнителни мошне значајни средства се обезбедуваат 
преку ИПА фондовите и преку други донатори (СИДА и т.н.). 

1.2.3.2. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Во Државниот завод за статистика се вработени вкупно 242 административни службеници, од 
кои 200 со високо образование, 4 со више и 38 со средно образование. Од аспект на почитување 
на принципот на еднакви можности на мажите и жените, Државниот завод за статистика го 
почитува принципот на еднакви можности. Во табелата подолу се наведени податоци за бројот 
на вработените по одредена родова структура. 

 

Вработени административни службеници во ДЗС заклучно со 31.12.2020  година 

 

Работно место Високо Вишо Средно Основно ВКУПНО 

Вкупно 
вработени во 
органот 

  Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени   

Раководни 11 22 0 0 0 0 0 0 11 22 33 

Нераководни 64 103 3 1 16 22 0 0 83 126 209 

Вкупно 75 125 3 1 16 22 0 0 94 148 242 
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1.2.4. PESTLE АНАЛИЗА НА  ПОЛИТИЧКИТЕ, ЕКОНОМСКИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ, 
ТЕХНОЛОШКИТЕ, ПРАВНИТЕ И ЕКОЛОШКИТЕ ФАКТОРИ 

Од аспект на политичките фактори кои имаат влијание на функционирањето на Државниот 
завод за статистика,  најбитни се: 

-стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија и  

-заклучоците на Владата на Република Северна Македонија кои треба да ги спроведе 
Државниот завод за статистика. 

Побитни економски фактори се: 

-финансиските средства кои се обезбедуваат од буџетот на Република Северна Македонија, кои 
се неопходни за реализација на неговите надлежност и 

- обезбедување на финансиски средства од странски донатори без кој дел од надлежностите 
Заводот не би можел да ги реализира. 

 Позначајни социјални фактори се: 

-перцепцијата  кај давателите на податоци и корисниците на статистичките податоци за 
Државниот завод за статистика и 

-информирање на јавноста  за резултатите од работата на Заводот и овластените носители. 

Како фактори од технолошки карактер најзначајни се следните: 

-Заводот е целосно зависен од напредокот на ИТ и друга технологија во земјата и светот и 
нејзината имплементација во активностите на Заводот (продукцијата на статистичките 
податоци и др.) 

Од аспект на правните фактори најбитни се следните: 

-општите законски и подзаконски акти и 

-имплементација на ЕУ законодавството (регулативи и директиви) во статистичката 
легислатива на Република Северна Македонија 

Најбитниот еколошки фактор е: 

-обврската на Заводот за заштита на животната средина 
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Политички 
фатори 

Економски 
фактори 

Социјални 
фактори 

Технолошки 
фактори 

Правни фактори Еколошки 
работи 

Стратеш-
ките 
приоритети 
и цели на 
Владата на 
Република 
Северна 
Македо-нија 

Финансиските 
средства кои се 
обезбедуваат 
од буџетот на 
Република 
Северна 
Македонија, 
кои се 
неопходнои за 
реализација на 
неговите 
надлежност 

Перцепцијата  
кај давателите 
на податоци и 
корисниците 
на 
статистичките 
податоци за 
Државниот 
завод за 
статистика 

Заводот е 
целосно зависен 
од напредокот 
на ИТ и друга 
технологија во 
земјата и светот 
и нејзината 
имплементација 
во активностите 
на Заводот 
(продукцијата на 
статистичките 
податоци и др.) 

Општите 
законски и 
подзаконски акти 

Обврска-
та на 
Заводот за 
заштита на 
животна-
та средина 

 

Заклучоците 
на Владата 
на 
Република 
Северна 
Македонија 
кои треба да 
ги спроведе 
Државниот 
завод за 
статистика 

Обезбеду-вање 
на финансиски 
средства од 
странски 
донатори без 
кој дел од 
надлежнос-
тите Заводот не 
би можел да ги 
реализира 

Информира-
ње на јавноста  
за резултатите 
од работата на 
Заводот и 
овластените 
носители 

 Имплемента-ција 
на ЕУ законодав-
ството 
(регулативи и 
директиви) во 
статистичката 
легислатива на 
Република 
Северна 
Македонија 

 

 

1.2.5. SWOT АНАЛИЗА НА НИВО НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), преставува анализа на силните страни, 
слабостите заканите и можностите, преку која може да се согледаат влијанието на 
надворешните внатрешните фактори врз работењето на Државниот завод за статистика. 

Предности на Државниот завод за статистика се: 

-посветеност на менаџментот на Заводот за остварување на стратешките определби на Владата 
за членство на Република Северна Македонија во ЕУ, 

-воспоставена организациона структура и модел на работење согласно ЕУ добрите практики и 

-свесност и посветеност на кадарот за потребата од усогласување на македонската статистика 
со ЕУ и меѓународните обврски. 
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Како слабости најзначајни се : 

-неможност од навремено пополнување на упразнетите работи места и 

-недоволно урамнотежување на обврските и ресурсите во институцијата  

Можности за подобрување на работа на Заводот  се: 

- јакнење на корпоративниот идентитет на институцијата како стручна и независна институција 
и 
-ефикасно користење на статистичките податоци од страна на Владата и владините органи при 
креирањето на различни политики  

 Опасност (закани) се: 

- одлив на стручен кадар, 

- необезбедување на финансиски средства за постојана надградба на хардверот и софтверот 
во институцијата   и 
- не постигнување на одржливост на стручната и техничката поддршка од ЕУ донаторите. 

Предности (јаки страни) 

-посветеност на менаџментот на Заводот за 
остварување на стратешките определби на 
Владата за члентво на Република Северна 
Македонија во ЕУ, 

-воспоставена организациона структура и 
модел на работење согласно ЕУ добрите 
практики, 

-свесност и посветеност на кадарот за 
потребата од усогласување на македоснката 
статистика со ЕУ и меѓународните обврски 

Слабости (Слаби страни) 

-неможност од навремено пополнување на 
упразнетите работи места и 

-недоволно урамнотежување на обврските и 
ресурсите во институцијата 

 

Можности  

- јакнење на корпоративниот идентитет на 
институцијата како стручна и независна 
институција и 

-ефикасно користење на статистичките 
податоци од страна на Владата и владините 
органи при креирањето на различни 
политики 

Опасности (закани) 

-одлив на стручен кадар 

-необезбедување на финансиски средства за 
постојана надградба на хардверот и 
софтверот во институцијата   и 

- не постигнување на одржливост на 
стручната и техничката поддршка од ЕУ 
донаторите. 
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1.3. МИСИЈА 

Државниот завод за статистика произведува и дисеминира официјални статистички податоци 
за македонската економија и општество како основа за процесот на донесување одлуки 
базирани врз релевантни информации.  

1.4. ВИЗИЈА 

Нашата визија е да бидеме препознаени како стручна и ефикасна  институција што обезбедува 
квалитетни, меѓународно споредливи статистички податоци во согласност со потребите на 
корисниците. 

1.5. ВРЕДНОСТИ 

Вредностите на Државниот завод за статистика се: 

Стручна независност 

Стручност и професионалност 

Неутралност и објективност 

Посветеност на квалитет 

Корисничка ориентираност 

Статистичка доверливост 

Постојано унапредување на професионалните вештини на вработените.  

1.6. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  

Заводот, во рамките на своите надлежности, ги врши следниве стручни работи:  

-Ги координира активностите на државната статистика во рамките на Националниот 
статистички систем; 

-Ги подготвува и ги пропишува инструментите за статистичките истражувања (методологии, 
упатства, обрасци и др.); 

-Им дава мислење на овластените носители за методолошките основи на истражувањата 
што се во нивна надлежност; 

-Дава мислење при воведувањето нови и при дополнувањето на постојните збирки на 
податоци кои може да бидат извор на податоци за државната статистика;  

-Дава иницијативи и предлози за содржинско дополнување на постојните и на новите 
збирки на податоци што се користат за статистичките истражувања во согласност 
со закон и со Програмата за статистички истражувања, 2018 – 2022; 

-Соработува со овластените носители што вршат статистички истражувања од областа на 
државната статистика во рамките на својата надлежност; 
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-Воспоставува, води и одржува статистички збирки на податоци; 

-Ги подготвува националните статистички стандарди; 

-Ги утврдува потребите од статистички податоци; 

-Пропишува организациско-технички мерки за заштита на доверливите податоци; 

-Прибира и обработува статистички податоци; 

-Врши анализа на статистичките податоци; 

-Ги чува и ги дисеминира статистичките податоци; 

-Ги исполнува меѓународните обврски во областа на статистиката;  

-Го координира доставувањето на статистичките податоци до меѓународните организации;  

-Врши услуги во областа на статистиката за потребите на корисниците, по нивно барање;  

-Врши популаризација на статистиката; 

-Реализира проекти од областа на државната статистика самостојно и во соработка со 
другите овластени носители;  

-Врши надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за државната статистика;  

-Врши и други работи утврдени со Законот за државната статистика и друг закон. 

1.7. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Државниот завод за статистика е самостојна стручна организација чија надлежност и делокруг 
се уредени со Законот за организацијата и работата на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр. 96/19 и 110/19) и со Законот за државната статистика 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 
27/16, 83/18 и 220/18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија” бр.31/20 ). 

Во согласност со Законот за државната статистика, Државниот завод за статистика, врз основа 
на научни методи и сознанија, на корисниците им обезбедува податоци за економијата, 
демографијата, социјалниот живот, заштитата на животната средина и другите области. 
Официјалните статистички податоци, презентирани во различни  дисеминациски форми, се 
заштитени од какво било влијание, а притоа сите корисници имаат еднаков пристап.  

Државниот завод за статистика е одговорен за продуцирање на државната статистика во Република 
Северна Македонија и е координатор на статистичкиот систем во Република Северна Македонија.  

Оваа улога Државниот завод за статистика ја реализира  во соработка со овластените носители во 
статистичкиот систем, кои се дефинирани во Петгодишната програма за статистички истражувања, 
2018 – 2022.  
При извршувањето на своите функции, Државниот завод за статистика посветува особено 
внимание на доверливоста на статистичките податоци. Податоците што се прибираат  со 
статистичките истражувања или од административни и други извори се доверливи и се користат 
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исклучиво за статистички цели и со целосно исклучување на можностите за разоткривање на 
индивидуалните податоци за физичките лица и деловните субјекти.  
Државниот завод за статистика  е надлежен за координација на меѓународната соработка во 
областа на статистиката. Меѓународната соработка во областа на статистиката се однесува на 
примената на меѓународните норми и стандарди во областа на статистиката во статистичкиот 
систем на Република Северна Македонија и на дисеминацијата на статистички податоци за 
државата до европските и меѓународните статистички и други организации.  

1.8. СТРУКТУРА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Организациски Државниот завод за статистика е организиран во 9 сектори со вкупно 42 одделенија. 
Три одделенија се самостојни, односно вон секторите. На територијата на Републиката  се 
воспоставени осум регионални одделенија кои покриваат одредени региони. Новата 
организациона структура е воспоставена понувајќи од 2020 година. Шемата на организацијата се 
наоѓа  на ВЕБ страната на Заводот. 

1.9. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

За периодот 2021 – 2023 година, Државниот завод за статистика ги утврди следните 
приоритети: 

• Интеграција на Македонскиот статистички систем во Европскиот статистички систем 
• Јакнење на институционалната околина и статистичката инфраструктура 
• Развивање на стратегиски партнерства и 
• Управување со квалитетот. 

1.9.1. ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕВРОПСКИОТ СТАТИСТИЧКИ СИСТЕМ 

Цели:  
• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement 

Compendium (acquis од областа на статистиката); 
• Обезбедување статистички податоци  за поддршка на процесот на преговори на 

Република Северна Македонија за членство во ЕУ и 
• Производство на квалитетни статистички податоци, во согласност со принципите COP. 

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2023година.  

1.9.2. ЈАКНЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ОКОЛИНА И СТАТИСТИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Цели: 
• Зајакнување на професионалната независност; 
• Зајакнување на координативната улога на Заводот  во статистичкиот систем; 
• Унапредување на тимската работа, интерни комуникации и трансфер на знаењата и 
• Иновирање и развој. 

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2023 година.  
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1.9.3. РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИСКИ ПАРТНЕРСТВА 

Цели:  

• Одржување  на воспоставените стратегиски партнерства и 
•  Развивање на соработката и партнерските односи на сите нивоа и со различни засегнати 

страни. 
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2023 година.  

1.9.4. УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ  

Цели:  
• Континуирана примена на принципите за квалитет (Рамка за обезбедување квалитет - 

QAF) и 
• Имплементација на Кодексот за работа на Европската статистика и општите правила за 

управување со  квалитет. 
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2023 година.  

1.11. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА ВО  2019 ГОДИНА 

Во февруари 2019 година во Луксембург, во седиштето на европскиот статистички завод 
Евростат, се одржа објаснувачки состанок за Поглавјето 18 – Статистика, како дел од скрининг-
процесот за почеток на пристапните преговори со Европската Унија.  
Делегацијата во текот на состанокот имаше можност да ги слушне сите потребни елементи чие 
исполнување претставува неопходен услов за поставување на преговарачките позиции на 
Република Северна Македонија во однос на Поглавјето 18 – Статистика.  
Во делегацијата учествуваа претставници на Државниот завод за статистика, како и 
претставници на институциите кои се дел од Националниот статистички систем на Република 
Северна Македонија. 
Планираните програми и очекуваните резултати во 2019 година се дефинирани во 
Стратегискиот план на Државниот завод за статистика за периодот 2019 – 2021 година. Во овој 
план се дефинирани следните програми:  

• Секторски статистики;  
• Надградба на статистичката инфраструктура;  
• Зајакнување на координативната улога во Националниот статистички систем;  
• Јакнење на соработката со корисниците;  
• Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на збирки на 

податоци. 
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1.11.1. ВО ПРОГРАМАТА „СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ“ СЕ ДЕФИНИРАНИ СЛЕДНИТЕ 
ПОТПРОГРАМИ: 

Потпрограми: 
• Објавување извештаи за квалитет на статистичките истражувања; 
• Намалување на товарот на извештајните единици. 

 Во рамките на утврдените потпрограми, реализирани се  следните активности: 

Активности од областа на деловните статистики  

• Податоците за Индексот на прометот во услугите за првпат се објавија за периодот 2013 
− 2018 година и за првиот картал од 2019 година. Тие се доставени до Евростат. 

• ДЗС за првпат објави податоци за јавно водоснабдување и јавна канализација за 
периодот 2017 − 2018 година. 

• Испратени се за првпат сезонски прилагодени податоци за прометот во 
малопродажбата до Евростат преку E-Damis (податоци од 2010 до февруари 2019 
година). 

• Од 2019 година започна доставувањето податоци за СТС-статистиките во формат SDMX. 
•  Изготвен е нов прашалник за бројот и капацитетот на објектите за санација и 

депонирање со цел да се исполнат барањата за редовно известување до Евростат во 
согласност со Регулативата 2150/2002. 

• Пилот-истражувањето за Патувања на домашното население (ИПА 2015 МБП) е во 
завршна фаза и форматите за пренос на податоците до Евростат се подготвени.  Од 2019 
година, истражувањето за Патувања на домашното население е редовно – податоците 
за првиот квартал се собрани и се во процес на обработка.  

• Во јуни 2019 година започна процесот на прибирање податоци за  Анкетата за 
странските посетители на граничните премини и Анкетата за странските туристи во 
сместувачките капацитети. Процесот на прибирање трае четири месеци и ќе заврши во 
септември 2019 година. 

• Второто пилот-истражување за растително производство, спроведено во домаќинставта 
преку ИПА 2015 МБП, заврши и е во тек анализа на податоците. 

• Подготвени се сетови со податоци и е направена експериментална пресметка на ГИП на 
месото (ИПА 2015 МБП). 

Во рамките на подготовките за претстојниот Попис на населението, домаќинствата и 
становите, 2020 година, реализирани се следните активности: 

• Подготвен е Предлог-законот за Пописот на населението, домаќинствата и становите во 
Република Северна Македонија, 2020 година и доставен е за натамошна процедура. 

• Испитана е можноста за примена на новиот комбиниран методолошки пристап за 
спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република 
Северна Македонија, 2020. 

• Испитани се квалитетот и можноста за користење шест расположливи административни 
збирки на податоци, со цел формирање претпописна база на податоци како предуслов 
за примена на новиот комбиниран методолошки пристап за спроведување на Пописот. 
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• Подготвена е првата нацрт-верзија на пописните обрасци. 
• Спроведен е Пробниот попис, кој се реализира во јуни 2019 година, во рамките на ИПА 

2015. 

Активности од областа на социјалните статистики  

• Анкетата за работна сила се спроведува со примена на CAPI-методот за прибирање 
податоци и објавени се податоците за првиот квартал од 2019 година. 

• Се подобрува апликацијата АРС за внес на податоци со примена на CAPI-методот.  
• Со анализа на регулативите од Евростат за ад хок модулите се прават подготовки за 

имплементација во прашалникот АРС. 
• Спроведени се активности за анализа на податоците од административни извори за 

истражувањето Структура на заработувачката за 2018 година. 
• Подготвена е скратена верзија на прашалникот за прибирање на податоците за 

Структура на заработувачката за 2018 година, со што започна активноста за прибирање 
податоци од терен. 

• Спроведено е истражување за годишна бруто и нето- плата во деловни единици кои 
имаат локални единици во состав. 

• Објавени се дополнителни годишни податоци од публикациски продукти во базата 
Макстат. 

• Според препораките од Евростат за подобрување на краткорочните статистики, се 
работи на подобрување на индикаторите од областа на пазарот на трудот.  

• Индикаторите за вработување и образование во рамките на ЕУ 2020 се ажурираат 
тековно и се расположливи од 2006 година. 

• Индикаторите за сиромаштија од Анкетата за приходите и условите за живеење (EU-
SILC) се објавени со временска серија од 2010 до 2017 година. 

• Спроведена е Анкетата за приходите и условите за живеење за 2019 година (EU-SILC 
2019). 

• Подготвена е техничка документација за надворешна компанија за подготовка на 
апликација за внес на податоци за цените. 

• Започнаа активности во рамките на ИПА 2017 за имплементација на ЕУ- анкетата за 
родово базираното насилство врз жени и мажи. 

• Се спроведува активноста за подготовка на Националната класификација на кривични 
дела според Меѓународната криминална класификација (ICCS). 

Во областа на национални сметки континуирано се работи на подобрување на податоците во 
согласност со СНС 2008  (System of National Accounts, SNА 2008) и ЕСС 2010 (European System 
of Accounts, ESА 2010) и нивна трансмисија  до ЕВРОСТАТ: 

• Континуирано се испраќаат податоци за клучните табели според Програмата ЕСС 2010 
на Евростат за праќање тримесечни податоци (табели Т0101 и Т0102) во согласност со 
Регулативата бр. 549/2013 
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• Подготвени се и испратени во Евростат табелите (Т1001 и Т1002) за компоненти на БДП 
по дејности на НКД Рев.2 на национално ниво за 2018 година  дефинитивни податоци и 
2019 година претходни податоци 

• Подготвена е и испратена до Евростат табелата Т1200 за компоненти на БДП по дејности 
на НКД Рев.2 на регионално ниво за 2018 дефинитивни податоци 

• Во април 2020 година се подготвени и испратени до Евростат  ЕДП-нотификациските 
табели за период од 2016 до 2020 година, Прашалниците (1-3) поврзани со ЕДП-
нотификациските табели, Прашалникот за јавните претпријатија со државна контрола 
класифицирани надвор од секторот Држава за 2018 година и Финалните забелешки за 
ЕДП-нотификациските табели пратени во октомври 2019 година. Податоците се 
подготвени во согласност со ЕСС 2010 (European system of national and regional accounts, 
ESA 2010)  
Во октомври 2020 покрај изготвените ЕДП-нотификациските табели за прв пат беше 
разработено и испратено до Евростат методолошките појаснувања. Во октомври 2020 
година, при трансмисијата на ЕДП табелите  за прв пат беа  испратени табелите 4 и 5, кои 
сеуште се во процес на подобрување  

• Комисијата за подготовка на секторизација на деловните субјекти по институционални 
сектори ја подготви листата на единици во секторот Држава за 2018 година Листата е во 
фаза на валидација од членовите на Комисијата за секторизација и се планира да биде 
објавена на интернет- страницата на Државниот завод за статистика 

• Подготвена е и испратена до Евростат табелата 302,  која се однесува на податоците за 
бруто-инвестиции. Табелата е подготвена во согласност со ЕСС 2010 (European system 
of national and regional accounts, ESA 2010). Табелата е валидирана на почетокот од 2020 
година 

• Табелите за понуда и за употреба за 2017 година, во согласност со ЕСС 2010 ‒ 
дефинитивни податоци, се подготвени, објавени и испратени во Евростат. 

• Воспоставено е складиште на податоци за изготвување на националните сметки и 
табелите на понуда и на употреба. Во рамките на складиштето  изготвени  се податоците 
за 2018 година (дефинитивни)  и  податоците за 2019 година (претходни). 

• Пресметани се и објавени податоци за бруто-домашен производ и инвестиции во 
основни средства по региони за 2018 година дефинитивни податоци и претходни 
податоци за 2019 година. 

• Публикувани се  податоци за стоковната размена според економските карактеристики 
на претпријатијата за 2018 година со применета контрола на активна доверливост.  

• Редовно се испраќаат податоци до ММФ во согласност со стандардот СДДС  плус. 
• Согласно заклучоците на Владата на Република Северна Македонија од април 2020 

година се задолжува ДЗС да ги обезбеди сите предуслови за воспоставување на 
Национални здравствени сметки, да формира работна група од релевантни институции,  
да ги преземе резултатите за 2017 година од ФЗО и да преземе чекори за нивна 
валидација и објавување. ДЗС во соработка со ФЗО обезбеди податоци за 2018 и 2019 
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година за составување на националните здравствени сметки. Пресметките за 
националните здравствени сметки за 2018 година се подготвени и  се верифицирани од  
СЗО.  Во тек се подготовки за составување на националните здравствени сметки за 2019 
година.   

1.11.2. ВО ПРОГРАМАТА „НАДГРАДБА НА СТАТИСТИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ СЕ 
ПЛАНИРАНИ СЛЕДНИТЕ ПОТПРОГРАМИ: 

• Понатамошно развивање на статистичките регистри и подобрување на складиштата на 
податоци 

• Унапредување на системот за информациска безбедност 
• Стандардизација на работните процеси според бизнис процес-моделот  
• Усогласување/подготовка на статистички номенклатури и класификации. 

      Во рамките на утврдените потпрограми се реализирани следните активности: 
• Статистички деловен регистар 
• Редовно се врши ажурирање на Статистичкиот деловен регистар и се прави тековна 

контрола на точноста на квалитетот на податоците, особено на податоците за дејноста, 
големината, адресниот податок итн. Развиен е основен нацрт-модел на логички дизајн 
на СДР во рамките на Националната програма ИПА 2017.  

• Во рамките на ИПА 2015 МБП е подготвена автоматизација на постапката за формирање 
групи на претпријатија. Алгоритмот со сите процедури и функции се реализира на  MS 
SQL-серверот. 

• Статистички регистар на земјоделските стопанства  

Континуирано се работи на процедурите за ажурирање на податоците во регистарот со 
податоци од административни извори и статистички истражувања. Статистичкиот регистар 
на земјоделските стопанства е рамка за избор на примерочните истражувања од областа на 
земјоделството. Се работи на имплементација и воведување нови извори за ажурирање на 
Статистичкиот регистар на земјоделските стопанства.  

• Продолжи редовното ажурирање на Статистичкиот деловен регистар и тековната 
контрола на точноста на квалитетот на податоците, особено на податоците за дејноста, 
големината, адресниот податок итн. Подготвена е апликација за креирање групи на 
претпријатија. Направена е евалуација на тековното ИТ-решение за Статистички 
деловен регистар како основа за развој на ново ИТ-решение. 

• Согласно со промените на системот во Царинската управа за обработка на царинските 
декларации и акцизните документи, неизбежно е спроведена и промената на 
целокупниот процес на прием и обработка на царинските декларации од страна на ДЗС 
за потребите на истражувањето Надворешна трговија. Претходно, доставувањето беше 
во 4 txt-датотеки  со одредена структура и значење, а новата царинска декларација е со 
сосема различна структура, називи и испорака во 2 датотеки со xml-форма. 

• Миграцијата на податоците од стариот систем во новото складиште за национални 
сметки  е успешно завршена. Развојот на ИТ-системот и тестирањето се завршени. 
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Подготвени се потребните излези (база на податоци МакСтат, SDMX, публикации и 
соопштенија за печатот) и креирани се коцки за податоци.   

• Подготвен е прашалник за собирање информации за главните статистички процеси во 
ДЗС. Ги опфаќа најважните активности кои се спроведуваат за време на фазата на 
процесот на статистичко производство и се тестира интеграција на бази на податоци и 
апликации развиени во друга развојна околина. Фокусот е ставен на интеракцијата 
помеѓу различните единици (ИТ, предмет, методологија и дисеминација), нивните 
одговорности, начините на размена на податоците и типовите податоци кои се 
разменуваат во различните фази на статистичкиот процес и извозот и увозот на 
податоците од/до статистичките алатки како што се jDemetra, SAS, Argus, SDMX и др. 
Прашалникот се користи за собирање на потребните информации од сите актери во 
статистичкиот бизнис процес на ДЗС. Собраните информации ќе се користат за 
извештајот кој ги опишува тековните статистички процеси како неопходен влез за 
опишување на функционалностите на системот што треба да се развие. 

•  Подготвени/ажурирани се следните класификации/номенклатури: 

- Нова верзија на Номенклатурата на територијалните единици за статистика 
(2019), 

- Класификација на производите по дејности − КПД, 2015 (во Excel) 

- Список на државите, 2019 

1.11.3. ВО ПРОГРАМАТА „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КООРДИНАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ 
СТАТИСТИЧКИ СИСТЕМ“ СЕ ДЕФИНИРАНИ СЛЕДНИТЕ ПОТПРОГРАМИ: 

• Воспоставување Координативен комитет; 
• Подготовка на планови за обука за реализацијата на статистичките функции на 

носителите. 

 Во рамките на дефинираните потпрограми се реализирани следните активности:  

• Со одлука на Владата на Република Северна Македонија е формиран Координативниот 
комитет. 

• Извршена е анализа на потребите од обука на овластените носители. 

Меѓународни проекти 

• Во врска со спроведувањето на проектите, Заводот имаше брз одговор на епидемијата 
Ковид-19 и успешно го примени новиот пристап за далечинско работење, во смисла на 
учество на состаноци и организирање мисии, каде што е можно. Мониторингот и 
евалуацијата на активностите на проектите е интензивиран и доколку е потребно, ќе се 
побара продолжување на спроведувањето на Проектите без дополнителни трошоци. 

Национални програми 

Национална програма ИПА 2017 – Проектот „Унапредување на производството и 
дисеминацијата на статистичките податоци”. Во извештајниот период, продолжи со 
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активностите со цел да ги подобри квалитетот и достапноста на статистичките податоци во 
Република Северна Македонија и да го унапреди нивното користење во изработката и 
координацијата на јавните политики. 

Во моментов, во Националната програма за ИПА 2017 година, како последица на глобалната 
пандемија, критичен ризик за проектот се: 

• развој на новиот статистички деловен регистар 

• ревидирање и изготвување на функционални спецификации за реинженеринг ИТ систем за 
статистичко производство, развој на ИТ систем и проценка на испораките 

• ИТ систем за статистички деловен регистар 

Покрај тоа, како последица на Ковид-19, почетокот на тригодишниот проект за соработка во 
статистиката помеѓу ДЗС и статистика Шведска: Зголемена достапност и употреба на 
официјална статистика во Северна Македонија, беше одложен од март за септември 2020 
година и планираните активности започнаа со задоцнување. Соработката се фокусира на 
четири цели: 

1. Подобрена ефикасност на статистичкиот процес на производство 
2. Подобрен опсег и квалитет на статистичкото производство 
3. Подобрена комуникација и координација со НСС 
4. Подобрена ефикасност во управувањето со човечките ресурси. 

Повеќекориснички проекти      

Повеќекорисничка програма за статистичка соработка ИПА 2017 

Главните  цели на овој проект се:  
• Да го поддржи процесот на хармонизирање на производството на статистики во земјите 

кориснички за идно членство во ЕУ преку усогласување на нивните сегашни методологии 
и резултати со законодавството на ЕУ и приближување на нивната интеграција во 
Европскиот статистички систем; 

• Да се интензивираат напорите за подобрување на квалитетот на статистичката 
информација и да се зајакне довербата во методите и професионализмот, што ќе 
обезбеди веродостојни статистички податоци за креаторите на политиката и 
меѓународната заедница.  

До септември 2020 г., во рамките на 17 статистички проекти, испорачан е 31 резултат. 

Регионален проект −  Поттикнување на иновативниот капацитет на малите и на средните 
претпријатија 

Имплементацијата на проектот траеше до јули 2020 г., како дел од Транснационалната 
програма ИНТЕРРЕГ „Балкан-Медитеран 2014-2020“.  Во рамките на проектот беше 
спроведено истражување за иновативните капацитети на малите и на средните претпријатија и 
беа набавени 10 персонални компјутери и 30 преносни компјутери.  
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Регионален проект на Шведската статистика во Западен Балкан   

Нова фаза од регионалниот проект започна во јули 2019 година и продолжи со намален 
интензитет на активности и во 2020 год. Целта на проектот е натамошно развивање на 
статистичките системи во регионот во согласност со acquis на ЕУ за статистички податоци.  

Повеќекорисничка програма за статистичка соработка ИПА 2019 

ДЗС аплицираше за Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2019 , 
завршија преговорите со Евростат во однос на финалната содржина на програмата и се 
очекува Договорот да се потпише до крајот на 2020 год. 

1.11.4. ЈАКНЕЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО КОРИСНИЦИТЕ  

Крајна цел на продукцијата на статистичките податоци е да се обезбеди задоволување на 
потребите на корисниците од официјални статистички податоци.  

Потпрограми: 

• Осовременување на начинот на дисеминирање на статистичките податоци; 
• Јакнење на статистичката писменост. 

Во рамките на дефинираните потпрограми беа реализирани следните активности: 

• Објавени се следниве мултидоменски публикации: Статистички годишник на РСМ, 
Регионите во РСМ, Жените и мажите, Северна Македонија во бројки, Одржлив развој, 
Животна средина и Макстат избор. 

• На веб-страницата се објавени фотографиите по повод Меѓународниот ден на 
образованието, Светскиот ден на радиото, Светскиот ден на здравјето, Светскиот ден на 
населението, Светскиот ден на туризмот итн. 

• Во Календарот на објавување за 2019 година, публикациите се најавуваат со датум на 
објавување наместо само со месец на објавување според досегашната практика; 

• Во мај 2019 година, Државниот завод за статистика стартуваше со верзија на веб-
страницата на албански јазик. Преведени се основните документи за Заводот, 
Календарот на објавување, а тековно се преведуваат соопштенијата со најнови 
податоци. 

• Во рамките на соработката на ДЗС со Канцеларијата на УНФП и со Платформата за 
справување со сиромаштијата, подготвен е Комуникациски план за промоција на 
пописните активности, а исто така е одржана и обука со надворешен експерт за 
присуство на ДЗС на социјалните медиуми.  

• Во фазата на подготовките за Пробниот попис на населението, домаќинствата и 
становите, 2019, е подготвена брошура (на македонски и на албански јазик) со основни 
податоци за значењето на Пописот, што претставува Пробниот попис, каде и како ќе се 
спроведе. Пред почетокот на Пробниот попис, претставници на ДЗС ги посетија 
градоначалниците на 13-те општини каде што се спроведуваше Пробниот попис, ги 
објаснија целите на оваа активност и  заедно со локалните медиуми го известија 
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населението во овие општини дека ќе биде посетено од попишувачи. Поддршката од 
општините и од локалните медиуми беше огромна. 

• Целата активност околу Пробниот попис е одлично медиумски покриена. На почетокот 
и на крајот на активноста беа одржани прес-конференции, а во текот на попишувањето 
на терен, новинарски екипи ги придружуваа попишувачите и го известуваа   населението. 

• Подготвени се податоци и сервис за НИПП-порталот. Метаподатоците за податоците се 
поставени на НИПП-порталот, додека објавувањето на WMS- сервисите ќе се направи 
во соработка со Агенцијата за катастар; 

• Соработката со институциите од високото и средното образование во земјава продолжи 
и во овој период со одржување предавања за зголемување на нивото на статистичката 
писменост, односно на достапноста и употребата на статистичките податоци во 
образовниот процес; 

• Заедно со Народната банка и Министерството за финансии, Државниот завод за 
статистика организира настан на кој се одбележа пристапувањето кон највисокиот 
стандард на ММФ во дисеминацијата на статистичките податоци – СДДС+. 

• Продолжи процесот на укинување публикации од едицијата „Статистички преглед“, а 
податоците од овие публикации корисниците може да ги најдат во базата на податоци 
МакСтат. 

Од септември 2019 година, Државниот завод за статистика отвори официјална ФБ-
страница. Формирана е работна група одговорна за содржините на ФБ- страницата и 
неделно се објавуваат по 2-3 содржини. Досегашниот одѕив од корисниците е 
задоволителен. 

1.11.5. ЈАКНЕЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ДАВАТЕЛИТЕ НА ПОДАТОЦИ И СО НОСИТЕЛИТЕ 
НА ЗБИРКИ НА ПОДАТОЦИ  

Потпрограми:  
• Континуирано унапредување на системот на електронско прибирање на податоците и 

зголемување на бројот на опфатените истражувања; 
• Дефинирање Акциски ллан за комуникација со давателите на податоци. 

Во рамките на дефинираните потпрограми се реализирани следните активности:  

Унапредување на  системот за електронско прибирање податоци еСтат со реализација на 
следните активности:  

• Системска оптимизација и редизајн на базата; 
• Развој на систем за архивирање на еСтат компатибилен со зголемениот обем на 

податоци во системот.  
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1.11. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА ВО  2020 ГОДИНА 

Планираните програми и очекуваните резултати во 2020 година се дефинирани во 
Стратегискиот план на Државниот завод за статистика за периодот 2020 – 2022 година. Во овој 
план се дефинирани следните програми:  

1. Секторски статистики 

2. Спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во 2021 година 

3. Институционална околина 

4. Статистичка инфраструктура 

5. Соработка со давателите на податоци и со носителите на збирки на податоци 

6. Соработка и комуникација со корисниците 

7. Посветеност кон квалитет.  

Во програмата Секторски статистики се дефинирани следните потпрограми: 

1.11.1. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОДУКЦИЈА НА СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ 

1.11.2. МЕРЕЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА  ИЗВЕСТУВАЊА 

Во рамките на дефинираните потпрограми се реализирани следните активности: 

• Завршија подготвителните активности за спроведување на Структурното 
истражување за земјоделски стопанства, кое е целосно усогласено со ИФС 
Регулативата 2018/1091. Но,  поради  пандемијата со COVID 19, прибирањето на 
податоците се одложи за 2021 година.  

• Се подготви нов прашалник за статистика на рибарство, што е целосно 
усогласен со ЕК Регулативата 762/2008.  

• Се спроведе Анкетата за потрошувачка на енергентите кај домаќинствата.  

1.12. ВО ПРОГРАМАТА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕ , 
ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО 2020 ГОДИНА СЕ ДЕФИНИРАНИ 
СЛЕДНИТЕ ПОТПРОГРАМИ: 

1.12.1 ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКИ ПОДГОТОВКИ  

1.12.2.СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕДИУМСКА КАМПАЊА 

1.12.3. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ 

1.12.4. ОБРАБОТКА И ДИСЕМИНАЦИЈА  
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1.13. ВО ПРОГРАМАТА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОКОЛИНА СЕ ДЕФИНИРАНИ 
СЛЕДНИТЕ  ПОТПРОГРАМИ: 

1.13.1.ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

1.13.2.РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЛОГАТА НА КООРДИНАТИВНИОТ КОМИТЕТ 

1.13.3.КОРИСТЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗВОРИ НА ПОДАТОЦИ 

Во рамките на дефинираните потпрограми се реализирани следните активности: 

• Потпишан е Меморандум за соработка со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство (МЗШВ) и врз основа на овој документ беа 
доставени податоци од административниот Регистар на земјоделски стопанства. 

• Се анализира квалитетот на административните податоци за органско 
производство од  МЗШВ и се направи ревизија на основниот образец со кој се 
прибираат податоците во МЗШВ. 

• Во текот на 2020 година реализацијата на статистичкиот проект Статистика на 
цени – Паритет на куповната моќ се одвиваше согласно Годишниот работен план 
за ППП за 2020 година усвоен на состанок на работната група за ППП. Беше 
постигната реализација на истражувања на терен, подготовка на други инпут 
податоци и валидација на резултатите од ППП истражувања, со цел пресметка на 
куповната моќ на ниво на држава. Резултати од истражувањата беа поставени на 
веб страната на Заводот, со обезбедување на линк до податоци на веб страна на 
Евростат во рамки на вообичаената пракса. 

1.14. ВО ПРОГРАМАТА СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА СЕ ДЕФИНИРАНИ 
СЛЕДНИТЕ ПОТПРОГРАМИ: 

1.14.1.КЛАСИФИКАЦИИ/НОМЕНКЛАТУРИ 

1.14.2.ВРАБОТЕНИ-НАДГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

1.14.3.ИНФОРМАТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.15. ВО ПРОГРАМАТА СОРАБОТКА СО ДАВАТЕЛИ НА ПОДАТОЦИ И СО 
НОСИТЕЛИ НА ЗБИРКИ НА ПОДАТОЦИ СЕ ДЕФИНИРАНИ СЛЕДНИТЕ 
ПОТПРОГРАМИ: 

1.15.1.ПОДГОТОВКА НА НОВИ ИЛИ АЖУРИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИТЕ МЕМОРАНДУМИ И 
ДОГОВОРИ ЗА СОРАБОТКА 
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1.16. ВО ПРОГРАМАТА СОРАБОТКА И КОМУНИКАЦИЈА СО КОРИСНИЦИ СЕ 
ДЕФИНИРАНИ СЛЕДНИТЕ ПОТПРОГРАМИ: 

Во рамките на дефинираните потпрограми се реализирани следните активности: 

1.16.1. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДИСЕМИНАЦИСКИТЕ УСЛУГИ И ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ 
ПРОДУКТИ.  

1.16.2. ПРИСУТНОСТ НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ 

1.16.3. РАЗВИВАЊЕ НА АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКАТА ПИСМЕНОСТ  

Во рамките на дефинираните потпрограми се реализирани следните активности: 

1.17. ПРОГРАМА ПОСВЕТЕНОСТ КОН КВАЛИТЕТ СЕ ДЕФИНИРАНИ СЛЕДНИТЕ 
ПОТПРОГРАМИ: 

1.17.1. РЕВИДИРАЊЕ ДОКУМЕНТИ ПОВРЗАНИ СО КВАЛИТЕТ 

1.17.2. ИСО-СЕРТИФИКАТ 

1.17.3. ПАРТНЕРСКО ОЦЕНУВАЊЕ 

Во рамките на дефинираните потпрограми се реализирани следните активности: 

• Се изработи SWOT анализа за управувањето со квалитетот во институцијата 

• Се спороведе интерна анкета меѓу вработените за користење на интерната 
апликација за продукција на SIMS извештаи и индикатори за квалитет 

• Се следат активностите во ЕУРОСТАТ за подготовка на новата рунда на 
Партнерско оценување  

1.18. ПРОГРАМИ  

За остварување на планираните приоритети и цели на Стратегискиот план, 2021 – 2023 година, 
дефинирани се следните програми со потпрограми:  

1. Секторски статистики 

2. Спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во 2021 година 

3. Институционална околина 

4. Статистичка инфраструктура 
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5. Соработка со давателите на податоци и со носителите на збирки на податоци 

6. Соработка и комуникација со корисниците 

7. Посветеност кон квалитет.  

Реализацијата на сите програми бара ангажман на соодветни човечки и финансиски ресурси, а 
динамиката на нивната реализација е дефинирана во Планот за спроведување на програмите, 
кој е составен дел на овој документ. 
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:
Унапредување на процесот на 
продукција на секторски статистики.

Индикатор за напредок пресметан од годишните оценки во апликацијата СМИС.

Потпрограма 2
Мерење на квалитетот на известувањето 
(СИМС)

Зголемување на бројот на подготвени и објавени извештаи за квалитет на статистичките истражувања.
Подобрување на содржинскиот аспект на Извештаите за квалитет, воспоставување систем за мерење на квалитетот.

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 1 − СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ

Област: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата.

Образложение: Програмата 1 − Секторски статистики произлегува од:
1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 
утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, односно приоритетната цел: (придонес- поврзаност со определена 
стратешка цен на Владата на Република Северна Македонија). 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија.

2. НПАА
Поглавје:  3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Програмата е:
Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Интеграција во Европскиот статистички систем и целите: 
• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)
• Обезбедување статистички податоци за поддршка на процесот на преговори на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и
• Производство на квалитетни статистички податоци во согласност со принципите COP.

• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)
• Обезбедување статистички податоци за поддршка на процесот на преговори на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и
• Производство на квалитетни статистички податоци во согласност со принципите COP.

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:
Зголемен квалитет на продуцирани статистички податоци, зголемен број истражувања спроведени преку административни извори на податоци.

Хоризонтална Вертикална
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1.ФРИБС-регулатива  за 
деловни статистики 

Раководител на 
сектори/раководите
ли на одделенија

Mar.21 декември 2022 20 20 20 Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

2. Интегрирана регулатива 
за земјоделски статистики

Раководител на 
сектори/раководите
ли на одделенија

Mar.21 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

3.Интегрирана регулатива 
за социјални статистики 

Раководител на 
сектори/раководите
ли на одделенија

Mar.21 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

 4. Национални сметки - 
ЕСА 2010

Раководител на 
сектори/раководите
ли на одделенија

Mar.21 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

Вкупно за активност во 1. 
година

4

Вкупно за активност во 2. 
година

4

Вкупно за активност во 3. 
година

Вкупно за Потпрограма 1 8

Б. План за спроведување на програмата
Потпрограма 1: Унапредување на процесот на продукција на секторски статистики

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)Активност Одговорни Консултирани Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Одржување на 
работилници/обуки за 
вработените и за 
носителите во системот (за 
ESMS, ESQRS)

Одделение за 
квалитет

Секторите и 
останатите 
носители 

Sep.21 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ Буџет на РСМ

2. Обезбедување инпут за 
пресметка на индикаторите 
за квалитет

Раководители на 
сектори/раководите
ли на одделенија

Сектор за ИТ/ 
Одделение за 
квалитет

Feb.21 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА- 
Национална

Буџет на РСМ; 
ИПА -  
Национална

3. Пресметка на сите 
индикатори за квалитет 
согласно со прирачникот на 
Евростат

Стручни одделенија Одделение за 
квалитет

Feb.21 декември 2022 10 10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

Буџет на РСМ; 
ИПА-МБП

Вкупно за активност во 1. 
година

3

Вкупно за активност во 2. 
година

3

Вкупно за активност во 3. 
година
Вкупно за Потпрограма 2 6

Потпрограма 2: Мерење на квалитет на известување (СИМС)

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика:

Потпрограма 1: Показател за успешност:
Организациско-технички подготовки Набавена информатичка опрема, формирани реонски пописни комисии, извршен избор на попишувачи и инструктори

Потпрограма 2
 Спроведување медиумска кампања за 
Пописот 2021

Избрана фирма за спроведување на кампањата; Спроведени активности од кампањата

Потпрограма 3
Спроведување на Пописот Реализиран Попис
Потпрограма 4
Обработка и дисеминација Реализирана обработка и подготвени дисеминациски продукти

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 2: СПРОВЕДУВАЊЕ ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕTO, ДОМАЌИНСТВАTA И СТАНОВИTE ВО 2021 ГОДИНА

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата
Образложение: Програматa 2 − Спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во 2021 година  произлегува од:
1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 
утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, односно приоритетната цел: (придонес- поврзаност со определена 
стратешка цен на Владата на Република Северна Македонија). 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија.      

2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Програмата е:
Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Интеграција во Европскиот статистички систем и целите: 
• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)
• Обезбедување статистички податоци за поддршка на процесот на преговори на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и
• Производство на квалитетни статистички податоци во согласност со принципите COP.

• Хармонизација на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)
• Обезбедување статистички податоци за поддршка на процесот на преговори на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и
• Производство на квалитетни статистички податоци во согласност со принципите COP.

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:
Спроведен Попис и објавени податоци

Хоризонтална Вертикална
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Набавка на информатичка опрема Комисија за 
јавни набавки

Одделение за 
демографија, Сектор 
за ИТ- подршка

Jan.21 Jan.21 10 Буџет на РСМ

2. Формирање Комисии за пописните 
реони

Директор на ДЗС Биро за Попис, 
Градоначалници на 
општините

Feb.21 Feb.21 15 Буџет на РСМ

3. Избор на попишувачи и 
инструктори

Директор на ДЗС Државни 
инструктори, 
Комисии за 
пописните реони

Mar.21 Mar.21 150 Буџет на РСМ

4. Обука на учесници во Пописот Државни 
инструктори

Комисии за 
пописните реони

март 2021 март 2021 150 Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. година 3

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3. година

Вкупно за Потпрограма 1. 4

Б. План за спроведување на програмата
Потпрограма 1: Организациско-технички подготовки

Временска рамка Потребни ресурси
Човечки Финансиски (МКД)Активност Одговорни Консултирани Почеток

(месец/
година)

Крај
(месец/
година)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Спроведување постапка за избор 
на фирма што ќе ја подготви и 
спроведе кампањата

Комисија за 
јавни набавки

Стручно одделение, 
Сектор за 
дисеминација, 
Кабинет на 
директорот, Биро за 
попис

Feb.21 Feb.21 10 Буџет на РСМ

2.Медиумска кампања нa 
национално и на локално ниво за 
потребите на Пописот 2021

Фирмата избрана 
на тендер

Стручно одделение, 
Сектор за 
дисеминација, 
Кабинет на 
директорот, Биро за 
попис

февруари 
2021

април2021 10 Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. година 2
Вкупно за активност во 2. година
Вкупно за активност во 3. година
Вкупно за Потпрограма 3. 2

I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1.Теренска активност на попишување Попишувачи, 
реонски и 
државни 
инструктори

Биро за попис април 2021 април 2021 5650 Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. година 1
Вкупно за активност во 2. година
Вкупно за активност во 3. година
Вкупно за Потпрограма 2. 1

Потпрограма 3: Спроведување на Пописот

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)

Потпрограма 2: Спроведување медиумска кампања за Пописот 2021

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Подготовка на програма за 
обработка и публикување

Одделение за 
демографија, 
Одделение за 
дисеминација

Биро за Попис, Совет 
за статистика

May.21 Dec.21 15 Буџет на РСМ

2. Обработка на пописните резултати Одделение за 
демографија, 
Сектор за ИТ 
подршка

Биро за Попис мај 2021
септември 

2021
10 Буџет на РСМ

3. Дисеминација на резултатите
Одделение за 
дисеминација

Биро за Попис
октомври 

2021
октомври 

2021
10 Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. година 3

Вкупно за активност во 2. година

Вкупно за активност во 3. година

Вкупно за Потпрограма 3. 3

Потпрограма 4: Обработка и дисеминација

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Донесување Програма за статистички 
истражувања

Донесена програма

Потпрограма 2:
Реализација на улогата на 
Координативниот комитет

Одржани седници на Координативниот комитет

Потпрограма 3:
Користење административни извори на 
податоци

Зголемен број административни извори на податоци

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 3: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОКОЛИНА

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата.

Образложение: Програмата 1 − Институционална околина произлегува од:
1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 
утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, односно приоритетната цел: (придонес- поврзаност со определена 
стратешка цен на Владата на Република Северна Македонија). 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија.      

2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Јакнење на институционалната околина и статистичка инфраструктура и целите:
• Зајакнување на професионалната независност
• Зајакнување на координативната улога на Заводот  во статистичкиот систем
• Унапредување на тимската работа, интерни комуникации и трансфер на знаењата и
• Иновирање и развој 

• Јакнење на професионалната независност
• Зајакнување на координативната улога на ДЗС
• Унапредување на тимската работа и 
• Иновирање и развој

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Донесена Програма за статистички истражувања, реализација на законските надлежности на ДЗС, донесени статистички стандарди 

Хоризонтална Вертикална
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Анализа  на тековната 
програма, степен на реализација, 
идни потреби/планирање/

Стручен колегиум Овластени носители, 
Совет за статистика, 
корисници

Feb.21 континуирано 20 20 20 Буџет на РСМ Буџет на 
РСМ

Буџет на 
РСМ

2. Подготовка/одржување 
консултативни состаноци со 
релевантни институции на сите 
нивоа

Работна група Овластени носители, 
државни органи, 
Координативен 
комитет, корисници

септември 
2021

септември 
2022

10 10 Буџет на РСМ Буџет на 
РСМ

3. Подготовка на финална верзија 
на Програмата и доставување до 
Владата

Стручен колегиум Совет за статистика, 
Влада на РСМ

октомври 
2022

ноември 2022 10 Буџет на 
РСМ

Вкупно за активност во 1. година 2

Вкупно за активност во 2. година 3

Вкупно за активност во 3.  година

Вкупно за Потпрограма 1. 5

Б. План за спроведување на програмата

Потпрограма 1: Донесување Програма за статистички истражувања

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)
Активност Одговорни Консултирани Почеток

(месец/
година)

Крај
(месец/
година)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Одржување 
состаноци/развивање планови за 
обуки на носителите/одржување 
обуки

Сектор за поддршка 
на работењето на  
директорот

Координативен 
комитет

Feb.21 декември 2022 10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА - МБП

Буџет на 
РСМ; ИПА - 
МБП

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3.  година

Вкупно за Потпрограма 2. 2

Потпрограма 2: Реализација на законските надлежности на Координативниот комитет

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

 1. Анализа на состојбите/ анализа 
на користењето на податоците од 
АИ во повеќе 
истражувања/утврдување нови 
можни извори

Работна група Носители на 
административни  
збирки на податоци

Feb.21 декември 2023 20 20 20 Буџет на РСМ Буџет на 
РСМ

Буџет на 
РСМ

2. Оценка на квалитетот на АИ Работна група, 
стручни одделенија

Носители на 
административни  
збирки на податоци

фебруари 
2021

декември 2023 20 20 20 Буџет на РСМ Буџет на 
РСМ

Буџет на 
РСМ

3. Интегрирано коористење на АИ ИТ-сектор Стручни одделенија јануари 2022 декември 2023 20 Буџет на 
РСМ

Буџет на 
РСМ

Вкупно за активност во 1. година 2

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3.  година 3

Вкупно за Потпрограма 3. 6

Потпрограма 3: Користење административни извори на податоци

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)



35

3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:
Класификации/номенклатури Донесени стандарди

Потпрограма 2:
Вработени − надградба на капацитети на 
вработените

Реализирани обуки

Потпрограма 3:
Информатичка инфраструктура Имплементиран нов ИТ-систем

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 4: СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА.

Област: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата
Образложение: Програмата 4 − Статистичка инфраструктура произлегува од:
1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 
утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, односно приоритетната цел: (придонес- поврзаност со определена 
стратешка цен на Владата на Република Северна Македонија). 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија.   
2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Програмата е:
Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Јакнење на институционалната околина и статистичка инфраструктура и целите:
• Јакнење на професионалната независност 
• Зајакнување на координативната улога на ДЗС
• Унапредување на тимската работа и
• Иновирање и развој

• Јакнење на професионалната независност
• Зајакнување на координативната улога на ДЗС
• Унапредување на тимската работа и 
• Иновирање и развој

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:
Донесена Програма за статистички истражувања, реализација на законските надлежности на ДЗС, донесени статистички стандарди 

Хоризонтална Вертикална
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Анализа на  COICOP, 
усогласување со европските 
новини 

Одделение за 
квалитет

Стручно одделение 2021 2021 10 Буџет на РСМ

2. Усвојување на  COICOP од 
страна на Владата 

Одделение за 
правни работи

2021 2021 5 Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. 
година

1

Вкупно за активност во 2. 
година

1

Вкупно за активност во 3. 
година
Вкупно за Потпрограма 1. 2

I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Подготовка на план за 
обуки/подготвена литература за 
обуки/реализација на обуки

Одделение за 
човечки ресурси, 
ОЕИМС

сектори/одделенија Feb.21 Dec.23 10 10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА, СИДА

Буџет на РСМ; 
ИПА, СИДА

Буџет на РСМ; 
ИПА, СИДА

Вкупно за активност во 1. 
година

1

Вкупно за активност во 2. 
година

1

Вкупно за активност во 3. 
година

1

Вкупно за Потпрограма 2. 3

Б. План за спроведување на програмата

Потпрограма 1: Класификации/номенклатури

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)Активност Одговорни Консултирани Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Потпрограма 2: Вработени − надградба на капацитетите на вработените

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Логичко моделирање на 
статистичкиот информациски 
систем, детален опис на 
функционалностите

ИТ-сектор Стручни одделенија, 
Стручен колегиум

Jan.21 Jun.21 10 Буџет на РСМ; 
ИПА

2. Дизајн на метаподаточно 
базиран ИТ-систем за 
прибирање и обработка на 
податоците 

ИТ-сектор Стручни одделенија, 
Стручен колегиум

Jul.21 октомври 
2021

15 30 Буџет на РСМ; 
ИПА

3. Тестирање и ставање во 
функција на ИТ-систем за 
статистичка продукција

ИТ-сектор Стручни одделенија, 
Стручен колегиум

ноември 2021 март 2022 50 50 Буџет на РСМ; 
ИПА

Буџет на РСМ; 
ИПА

4. Развој на нов концепт за СДР 
и и подготвена техничка 
спецификација за СДР 

ИТ-сектор, Сектор за 
деловни статистики

Стручни одделенија, 
Стручен колегиум

Jan.21 Aug.21 10 Буџет на РСМ; 
ИПА

5. Дизајн и ставање во функција 
на СДР

ИТ-сектор, Сектор за 
деловни статистики

Стручни одделенија, 
Стручен колегиум

Sep.21 декември 
2021

10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА

Вкупно за активност во 1. 
година

5

Вкупно за активност во 2. 
година

1

Вкупно за активност во 3. 
година
Вкупно за Потпрограма 3. 6

Потпрограма 3: Информатичка инфраструктура

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3.Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Соработка со давателите на податоци и 
носителите на збирки на податоци

Потпишани меморандуми за соработка и договори за размена на податоци 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 5: СОРАБОТКА СО ДАВАТЕЛИ НА ПОДАТОЦИ И НОСИТЕЛИ НА ЗБИРКИ НА ПОДАТОЦИ

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Развивање стратегиски партнерства и целите: Одржување и развивање соработка и партнерски односи на сите нивоа и со различни засегнати страни 

Одржување и развивање соработка и партнерски односи на сите нивоа и со различни засегнати страни 

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Потпишани меморандуми за соработка и договори за размена на податоци

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата 5 − Соработка со даватели на податоци и носители на збирки на податоци  произлегува од:

1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 
утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, односно приоритетната цел: (придонес- поврзаност со определена 
стратешка цен на Владата на Република Северна Македонија). 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија.   

2. НПАА

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Хоризонтална Вертикална
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Подготовка на нови или 
ажурирање на постојните 
меморандуми и договори за 
соработка  со носителите на 
збирки на податоци

Правна служба Раководители на 
сектори/раководители 
на одделеенија

Jan.21 декември 
2023

20 20 20 Буџет Буџет Буџет

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3. година 1

Вкупно за Потпрограма 1. 3

Б. План за спроведување на Програмата 5

Потпрограма 1: Соработка со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)Активност Одговорни Консултирани Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Унапредување на дисеминациските услуги 
и воведување нови продукти. 

Следење на реализацијата на Акцискиот план преку бројот на одржаните работилници и промотивните настани и преку бројот на 
подготвените дисеминациски продукти.

Потпрограма 2: Показател за успешност:

Присутност на социјалните медиуми Број на објави на социјалните медиуми и број на следачи на официјалните страници

Потпрограма 3: Показател за успешност:

Развивање алатки за зголемување на 
нивото на статистичката писменост на 
јавноста

Број на одржани работилници, број на подготвени дисеминациски продукти, број на посети на овие содржини на веб-страницата

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 6: СОРАБОТКА И КОМУНИКАЦИЈА СО КОРИСНИЦИ

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Развивање стратегиски партнерства и целите: Одржување и развивање соработка и партнерски односи на сите нивоа и со различни засегнати страни 

Одржување и развивање соработка и партнерски односи на сите нивоа и со различни засегнати страни 
Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Потпишани меморандуми за соработка и договори за размена на податоци

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата
Образложение: Програмата 6 − Соработка и комуникација со корисници произлегува од:

1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 
утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, односно приоритетната цел: (придонес- поврзаност со определена 
стратешка цен на Владата на Република Северна Македонија). 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија     
2. НПАА

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Хоризонтална Вертикална
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Подготовка на комуникaциска 
стратегија и акциски план

Одговорно лице за 
односи со јавноста 

Стручен колегиум Apr.21 март 2023 3 Буџет на РСМ, 
СИДА

2. Развивање форми на соработка со 
корисниците 

Одговорно лице за 
односи со јавноста 

Стручен колегиум Mar.21 декември 
2023

10 10 10 Буџет на РСМ, 
СИДА, УНФПА

Буџет на 
РСМ, СИДА, 
УНФПА

Буџет на 
РСМ, СИДА, 
УНФПА

Вкупно за активност во 1. година 2

Вкупно за активност во 2. година 2

Вкупно за активност во 3. година 2

Вкупно за Потпрограма 1. 6

I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Подготовка на стратегија за 
социјални медиуми и развивање 
посебни содржини за Фејсбук, Твитер 
и Youtube

Работна група за 
социјални медиуми

Стручен колегиум Apr.21 март 2022 15 15 15 СИДА СИДА

Вкупно за активност во 1. година 1

Вкупно за активност во 2. година 1

Вкупно за активност во 3. година

Вкупно за Потпрограма 2 2

Б. План за спроведување на програмата 
Потпрограма 1: Унапредување на дисеминациските услуги и воведување нови продукти

Временска рамка Потребни ресурси
Човечки Финансиски (МКД)Активност Одговорни Консултирани Почеток

(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Потпрограма 2: Присутност на социјалните медиуми

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Организација на тематски 
работилници со средношколските и 
високошколските установи, како и со 
НВО

Стручни одделенија и 
лице одговорно за 
односи со јавноста

Стручен колегиум Feb.21 декември 
2023

5 5 5 Буџет на РСМ Буџет на 
РСМ

Буџет на 
РСМ

2. Подготовка на специјализирани 
видеоматеријали на веб-страницата 
на ДЗС со кратки методолошки 
објаснувања за одредени статистички 
истражувања (БДП, цени на мало и 
трошоци на живот, плати, 
индустриско производство, 
сиромаштија)

Стручни одделенија и 
лице одговорно за 
односи со јавноста

Стручен колегиум Feb.21 декември 
2023

5 5 5 Буџет на РСМ, 
УНФПА

Буџет на 
РСМ, 
УНФПА

Буџет на 
РСМ, 
УНФПА

Вкупно за активност во 1. година 3

Вкупно за активност во 2. година 3

Вкупно за активност во 3. година 2

Вкупно за Потпрограма 3. 8

Потпрограма 3: Развивање алатки за зголемување на нивото на статистичката писменост на јавноста

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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3. Стратегиски приоритети и цели на Државниот завод за статистика

Потпрограма 1: Показател за успешност:

Ревидирање на документите поврзани со 
квалитетот (политики, стратегии) и 
подготовка на нови

Подготвен Извештај за тековна состојба со документите за квалитет и степенот на нивната усогласеност со насоките на Евростат

Потпрограма 2: Показател за успешност:
2. ИСО-сертификација Спроведена постапка и избрана фирма за сертифицирање
Потпрограма 3: Показател за успешност:
3. Партнерско оценување Реализирано партнерско оценување

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 7: ПОСВЕТЕНОСТ КОН КВАЛИТЕТОТ

Програмата е:

Потпрограми (компоненти) на Програмата:

Управување со квалитет:
 • Континуирана примена на принципите за квалитет (Рамка за обезбедување квалитет - QAF) и
• Имплементација на Кодексот за работа на Европската статистика и општите правила за управување со квалитетот 

Континуирана примена на принципите за квалитет (Рамка за обезбедување квалитет - QAF,  Кодексот за работа на Европската статистикa - COP  и општите принципи за 
управување со квалитетот)

Цел на програмата:

Показатели за успех на Програмата:

Зголемување на нивото на квалитетот на статистичката продукција

Областат: 3.18.3 Секторски статистики

А. Оправданост и дизајн на програмата

Образложение: Програмата 7 − Посветеност кон квалитетот произлегува од:

1. Стратегискиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија за успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија, содржан во Одлуката за 
утврдување на стратегиските приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година, односно приоритетната цел: (придонес- поврзаност со определена 
стратешка цен на Владата на Република Северна Македонија). 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија.  
2. НПАА

Поглавје: 3.18 Статистика                                                                                                                                                                                                                                                                  

Хоризонтална Вертикална
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Анализа  на состојбата со 
постојните документи 

Работна група 
раководена од 
директорот на ДЗС

Раководители на 
сектори/раководители на 
одделенија; РГ за проектот 
за квалитет во рамките на 
ИПА 2017

Mar.21 Sep.21 10 Буџет на РСМ; 
ИПА - МБП

2. Донесување план за 
изготвување нови 
документи со временска 
динамика и носители

Работна група 
раководена од 
директорот на ДЗС

Раководители на 
сектори/раководители на 
одделенија; РГ за проектот 
за квалитет во рамките на 
ИПА 2017

Oct.21 Dec.21 10 Буџет на РСМ; 
ИПА - МБП

3. Ревидирање на 
постојните/подготовка на 
нови документи (политики, 
стратегии)

Работна група 
раководена од 
директорот на ДЗС

Раководители на 
сектори/раководители на 
одделенија; РГ за проектот 
за квалитет во рамките на 
ИПА 2017

јануари 
2022

декември 
2023

10 10 Буџет на РСМ; 
ИПА - МБП

Буџет на РСМ; 
ИПА - МБП

Вкупно за активност во 1. 
година

3

Вкупно за активност во 2. 
година

1

Вкупно за активност во 3. 
година

1

Вкупно за Потпрограма 1. 5

Б. План за спроведување на програмата

Потпрограма 1: Ревидирање на документите поврзани со квалитетот (политики, стратегии) и подготовка на нови

Временска рамка Потребни ресурси

Човечки Финансиски (МКД)
Активност Одговорни Консултирани Почеток

(месец/
година)

Крај
(месец/
година)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Спроведување постапка 
за избор на фирма 

Комисија за јавни 
набавки

Кабинет на директорот септември 
2021

декември 
2021

10 Буџет на РСМ

2. Оценка на 
расположливост  на 
документите релевантни за 
ИСО-стандардизација

РГ за ИСО-
стандардизација

Раководители на 
сектори/одделенија

јануари 
2022

јануари 2022 10 10 Буџет на РСМ

3. Спроведување на 
постапката за ИСО- 
сертификација

овластена фирма РГ за ИСО-
стандардизација; 
Раководители на 
сектори/одделенија

јануари 
2022

декември 
2023

10 10 Буџет на РСМ Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. 
година

1

Вкупно за активност во 2. 
година

2

Вкупно за активност во 3. 
година

1

Вкупно за Потпрограма 2 4

Потпрограма 2: ИСО-сертификација

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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I
год.

II
год.

III
год.

I
год.

II
год.

III
год.

1. Подготвителни 
активности за Партнерско 
оценување

Работна група 
раководена  од 
директорот на ДЗС

Раководители на 
сектори/раководители на 
одделенија

јануари 
2022

декември 
2022

15 15 Буџет на РСМ Буџет на РСМ

Вкупно за активност во 1. 
година
Вкупно за активност во 2. 
година
Вкупно за активност во 3. 
година

1

Вкупно за Потпрограма 3 1

Потпрограма 3: Партнерско оценување

Активност Одговорни Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси

Почеток
(месец/
година)

Крај
(месец/
година)

Човечки Финансиски (МКД)
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Програма

Резиме за 
потребата од 

прераспределба 
на вработените

Резиме за потребите од обука

1. Програма Секторски 
статистики

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 
Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 
СИДА.

2. Програма Попис на 
населението, домаќинствата и 
становите во 2021 година

Согласно со Планот за вработување во тековната година. По 
донесувањето на Законот за Пописот, ќе се утврди бројот на 
дополнителен стручен кадар. 

нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 
Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 
СИДА.

3. Програма Институционална 
околина

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 
Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 
СИДА.

4. Програма Статистичка 
инфраструктура

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 
Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 
СИДА.

5. Програма Соработка со 
давателите и носителите на 
збирки на податоци

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 
Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 
СИДА.

6. Програма Соработка и 
комуникација со корисниците

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 
Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 
СИДА.

7. Програма Посветеност на 
квалитет

Согласно со Планот за вработување во тековната година нема потреба Согласно со Планот за обука за тековната година. 
Обуки ќе се реализираат и преку проектите ИПА и 
СИДА.

3. Влијание врз човечките ресурси.

Резиме за потреба од нови вработувања



48

2021
очекувано влијание

2022
очекувано влијание

2023
очекувано влијание

Принципите за правична застапеност ќе бидат запазени 
согласно со Годишниот план за вработување за 2021 
година.

Принципите за правична застапеност ќе бидат запазени 
согласно со Годишниот план за вработување за 2022 
година

Принципите за правична застапеност ќе бидат запазени 
согласно со Годишниот план за вработување за 2023 
година.

4. Принцип на правична застапеност
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Вкупно 
вработени во 

органот

Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени

Раководни 11 22 0 0 0 0 0 0 11 22 33

Нераководни 64 103 3 1 16 22 0 0 83 126 209

Вкупно 75 125 3 1 16 22 0 0 94 148 242

ВКУПНО

5. Принцип на еднакви можности на жените и на мажите

2021
очекувано влијание

2022
очекувано влијание

2023
очекувано влијание

Ќе биде подготвен оперативен план за имплементација на 
Националниот план за акција за родова еднаквост за 2021 
година.

Ќе биде подготвен оперативен план за имплементација 
на Националниот план за акција за родова еднаквост за 
2022 година.

Ќе биде подготвен оперативен план за имплементација 
на Националниот план за акција за родова еднаквост за 
2023 година.

Вработени административни службеници во ДЗС заклучно со 31.12.2020  година

Работно место
Високо Вишо Средно Основно
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2021
очекувано влијание

2022
очекувано влијание

2023
очекувано влијание

2021
очекувано влијание

2022
очекувано влијание

2023
очекувано влијание

2021
очекувано влијание

2022
очекувано влијание

2023
очекувано влијание

Во Државниот завод за статистика, надлежноста за 
стратегиско планирање ја има Одделението кабинет на 
директорот. Работите и задачите ги координира 
извршител од наведеното одделение, а при подготовката 
на Стратегискиот план се формира работна група.

Подготвува стратегиски предлог-план на ДЗС и 
непосредно соработува со работната група која го 
подготвува Планот. Ја следи реализацијата планот.

Подготвува стратегиски предлог-план на ДЗС и 
непосредно соработува со работната група која го 
подготвува Планот. Ја следи реализацијата на планот.

5. Развивање на заедничките функции

Развивање политики

Државниот завод за статистика е самостојна стручна организација чија основна функција е да прибира, обработува и да дисеминира статистички информации.

Стратегиско планирање/подготовка на буџетот

Стратегиското планирање во ДЗС се реализира со формирање посебна работна група надлежна за подготовка на Стратегискиот план на ДЗС. Организациски, работите и 
задачите му припаѓаат на Одделението кабинет на директорот. Процесот на стратегиско планирање е непосредно поврзан со подготовката на буџетот во ДЗС. Надлежно 
одделение за буџетот е Одделението за финансиски прашања, кое го подготвува буџетот во непосредна соработка со раководните административни службеници. Постапката е 
организирана и ја координира Министерството за финансии врз основа на доставен буџетски циркулар и дадени упатства.
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2021
очекувано влијание

2022
очекувано влијание

2023
очекувано влијание

Во Одделението за финансиски работи се распоредени 
вкупно 5 извршители, а се планирани вкупно 9 работни 
места.Одделението е непосредно надлежно за 
реализација на надлежностите на ДЗС за финансиски 
работи, како и за правилно и законско трошење на 
буџетските средства на ДЗС. Подготвува извештај за 
самооценување во однос на јавната финансиска контрола. 
Непосредно соработува со Одделението за јавни набавки. 
Ја подготвува завршната сметка на ДЗС.

Одделението е непосредно надлежно за реализација на 
надлежностите на ДЗС за финансиски работи, како и за 
правилно и законско трошење на буџетските средства на 
ДЗС. Подготвува извештај за самооценување во однос на 
јавната финансиска контрола. Непосредно соработува со 
Одделението за јавни набавки. Ја подготвува завршната 
сметка на ДЗС. Континуирана обука на вработените. 
Подготовка на актите со кои се уредуваат финансиско-
материјалните прашања од работењето на ДЗС.

Одделението е непосредно надлежно за реализација на 
надлежностите на ДЗС за финансиски работи, како и за 
правилно и законско трошење на буџетските средства на 
ДЗС. Подготвува извештај за самооценување во однос на 
јавната финансиска контрола. Непосредно соработува со 
Одделението за јавни набавки. Ја подготвува завршната 
сметка на ДЗС. Континуирана обука на вработените. 
Подготовка на актите со кои се уредуваат финансиско-
материјалните прашања од работењето на ДЗС.

2021
очекувано влијание

2022
очекувано влијание

2023
очекувано влијание

Во Државниот завод за статистика е формирано  
Одделение за човечки ресурси. Во Одделението се 
распоредени 3 извршители. Одделението е надлежно за: 
реализирање на постапките за вработување на државните 
службеници во соработка со Агенцијата за 
администрација, Министерството за информатичко 
општество и администрација и Министерството за 
финансии; за изготвување на годишните потреби на 
Заводот од нови вработувања; подготвување планови за 
обука на вработените и за правична застапеност; водење 
персонални досиеја на вработените; реализирање 
активности во врска со подготовката на правилниците за 
систематизација на работните места и за организација и 
работа на Заводот; континуирано  следење на промените 
од областа на трудовото законодавство; подготвување 
поединечни акти во врска со работниот однос на 
вработените во Заводот. 

Реализирање на постапките за вработување на државните 
службеници во соработка со Агенцијата за 
администрација, Министерството за информатичко 
општество и администрација и Министерството за 
финансии;  изготвување на годишните потреби на Заводот 
од нови вработувања; подготвување планови за обука на 
вработените и за правична застапеност; водење 
персонални досиеја на вработените; реализирање  
активности во врска со подготовката на правилниците за 
систематизација на работните места и за организација и 
работа на Заводот; континуирано  следење на промените 
од областа на трудовото законодавство; подготвување 
поединечни акти во врска со работниот однос на 
вработените во Заводот. 

Реализирање на постапките за вработување на државните 
службеници во соработка со Агенцијата за 
администрација, Министерството за информатичко 
општество и администрација и Министерството за 
финансии; изготвување на годишните потреби на Заводот 
од нови вработувања; подготвување планови за обука на 
вработените и за правична застапеност; водење 
персонални досиеја на вработените; реализирање 
активности во врска со подготовката на правилниците за 
систематизација на работните места и за организација и 
работа на Заводот; континуирано следење на промените 
од областа на трудовото законодавство; подготвување  
поединечни акти во врска со работниот однос на 
вработените во Заводот. 

Одделението за финансиски прашања е самостојно одделение што одговара непосредно пред директорот при подготовката на буџетот на ДЗС и се грижи за законска 
реализација на одобрениот буџет.

Управување со човечки ресурси

Извршување на буџетот и управување со средствата



52

2021
очекувано влијание

2022
очекувано влијание

2023
очекувано влијание

Во Државниот завод за статистика, како самостојна 
организациска единица е формирано Одделението за 
внатрешна ревизија. Одделението одговара директно 
пред директорот на Заводот. Во одделението се 
распоредени тројца извршители. Основните задачи на 
вработените се:                             Подготовка на Годишен 
план за вршење ревизија и стратегија за ревизија и 
Реализација на внатрешни ревизии во согласност со 
Годишниот план. Тековно се врши континуирана обука на 
вработените во одделението. 

Подготовка на Годишен план за вршење ревизија и 
стратегија за ревизија. Континуирана обука на 
вработените во одделението. Реализација на внатрешни 
ревизии во согласност со Годишниот план. 

Подготовка на Годишен план и стратегија за ревизија. 
Континуирана обука на вработените во одделението. 
Реализација на внатрешни ревизии во согласност со 
Годишниот план.

Внатрешна ревизија
Ревизијата во Заводот ја реализира самостојно Одделение за внатрешна ревизија. Одделението е одговорно пред директорот на ДЗС и во него се вработени 2 лица внатрешни 
ревизори.
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Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот
Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. При подготовката на стратегискиот предлог-план, 
односно на приоритетите, програмите и 
потпрограмите постои ризик од доцнење на 
надлежните сектори при подготовка на нивните 
инпути, како и недостаток од стручен и искусен 
кадар што може да даде придонес при 
подготовката на планот.

мала големо Во процесот целосно ќе бидат вклучени 
најискусните и обучените вработени во ДЗС.

2. Постои голема веројатност да не бидат 
обезбедени потребните финансиски средства од 
буџетот на државата за реализација на програмите.

мала големо Недостатокот ќе се покрива со реалокација 
од други позиции во буџетот и странски 
донации.

3. Постои ризик од нецелосно документирање на 
процесот на комуникација и реализација на ИПА- 
проектите.

мала големо Од страна на менаџментот на ДЗС ќе биде 
зајакнат процесот.

4. Ризик од напуштање на Заводот на стручниот и 
обучен кадар.

мала големо Ќе се предвидат дополнителни инструменти 
за стимулација на потребниот кадар за 
останување во ДЗС.

5. Постои ризик Заводот да не може да ги обезбеди 
потребните ИТ-ресурси.

мала големо Потребните средства ќе се обезбедат од 
странски донатори, односно проекти.

6. Ризик да не може да се обезбедат потребните 
финансиски средства за обука на вработените во 
земјата и во странство.

голема големо Ќе продолжи практиката да се ангажираат 
лица по договор за дело за премостување 
на проблемот.

Образец за утврдување на ризиците

Ризици на ниво на стратегискиот план
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Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот
Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. Подготовката на извештаи за квалитет 
претставува сложена активност, при што се бара 
голема стручност од страна на вработените.

мала големо Ќе се посвети поголемо внимание на 
обуката на помладиот кадар. Дел од 
активностите ќе бидат реализирани од 
страна на поискусните вработени. 

2. Обучениот кадар сѐ почесто заминува од ДЗС. мала големо Ќе се посвети внимание на изнаоѓањето 
инструменти за стимулација на вработените 
за нивно останување во Заводот.

3. Постои ризик да не се оствари планираниот 
процент на статистички истражувања кои треба да 
се реализираат преку административни извори.

мала големо Ќе се посвети поголемо внимание и ќе се 
вклучи поискусен кадар во уредувањето на 
односите со носителите на 
административни извори на податоци.

Ризици на ниво на Програма 1 − Секторски статистики
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1. Недостаток на политичка волја да биде донесен 
Законот за Пописот

голема големо Во непосреден контакт со релевантните 
фактори во Собранието ќе се направи напор 
за обезбедување поддршка за донесување 
на Законот.

2. Со недонесување на Законот се скратува 
периодот во кој треба да се реализираат 
потребните набавки, посебно во делот на 
информатичката опрема

голема големо Ако се донесе Законот навреме, ќе биде 
можно да се обезбедат финансиските 
средства и да се реализираат потребните 
набавки.

3. Согласно со Изборниот законик, Заводот е 
вклучен во процесот на ажурирање на Избирачкиот 
список. Ангажирањето во оваа активност 
значително ги намалува капацитетите на ДЗС од 
аспект на ангажирање на информатичкиот кадар во 
ДЗС

мала големо Ќе се користи поддршка од надворешни 
субјекти (информатички компании).

4. Формирањето на Комисиите и изборот на 
попишувачите и инструкторите е нееластичен 
процес. Тој треба да биде предвидлив и сигурен. 
Непостоењето  правна основа за Пописот го 
доведува во прашање навременото ангажирање на 
наведените субјекти

мала големо Ќе биде направен дополнителен напор на 
менаџментот на ДЗС за поддршка од 
надлежните субјекти во реализацијата на 
оваа активност (Владата, ЗЕЛС, локалната 
самоуправа итн.).

Ризици на ниво на Програма 2 − Спроведување Попис на населението, домаќинствата и становите во 2021 година
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Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот
Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. Постои ризик Програмата да не биде подготвена 
со потребниот квалитет, поради нејзината 
комлексност и сложеност

мала големо Ќе се ангажираат вработените кои имаат 
најголемо искуство и знаење и кои треба 
дополнително да се ангажираат.

2. Постои ризик учесниците во статистичкиот 
систем на земјата (освен МФ и НБРМ) поради 
недостаток од кадар и посветеност да не можат да 
ги остварат законските надлежности во однос на 
функционирањето на Координативниот комитет.

мала големо Заводот ќе посвети поголемо внимание на 
функционирањето на Координативниот 
комитет и на обуката на вработените кои се 
вработени кај овластените носители.

Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот
Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. Постои ризик да не може да се обезбедат 
потребните финансиски средства за набавка на ИТ-
опрема од домашни средства.

голема големо Средства ќе се обезбедат од странски 
донатори.

2. Недоволни средства за обука на ИТ- експерти голема големо Средства ќе се обезбедат од странски 
донатори.

1. Намален процент на статистички опфат на 
извештајните единици

мала големо Ќе се користат други методи за прибирање 
податоци, посебно од административни 
извори.

2. Несоработка со носителите на збирки на 
податоци

мала големо Ќе се вложат дополнителни напори од 
страна на вработените во ДЗС, како и 
остварување контакти со струковите 
здруженија (комори, здруженија и др.).

Ризици на ниво на Програма 4 − Статистичка инфраструктура

Ризици на ниво на Програма 5 − Соработка со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци

Ризици на ниво на Програма 3 − Институционална околина
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Нема ризици.

Ризик
Веројатност за настанување на 

ризикот
Влијание на ризикот врз остварувањето 

на целите
Мерки за справување со ризикот

1. Недоволно стручен кадар мала големо Дополнително ангажирање на постојните 
искусни и стручни кадри

2. Скапа обука за вработените, посебно во 
странство

мала големо Обуките ќе се покријат од  средства 
обезбедени од странски донатори

3. Необезбедување буџетски средства за 
сертификација на институцијата според ИСО-
стандардите.

голема големо Ако не се обезбедат потребните ресурси, 
оваа активност ќе  се одложи, а ќе се  
работи на  изградба на капацитети за 
воспоставување внатрешна ревизија на 
квалитетот. 

Ризици на ниво на Програма 6 − Соработка и комуникација со корисници

Ризици на ниво на Програма 7 − Посветеност кон квалитет
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