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2.1. А: Оправданост и дизајн на Програмата 1
Образложение: Програма 1 СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ
1. Програмата произлегува од стратешките приоритети на Владата на РМ содржани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република
Македонија за 2019 година („Службен весник на РМ“ бр.84/18)
- Република Македонија членка на НАТО и Европската Унија
2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика
Област: 3.18.3 Секторски статистики
3. Стратешки приоритети и цели на Државниот завод за статистика:
Хармонизација на статистиките според Европските стандарди за статистиката
Назив на Програмата:
Показатели за успех на Програмата:

СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ

Цел на Програмата:

Хармонизација на статистиките според европските стандарди
за статистиката
Зголемен квалитет на продуцираните статистички податоци

Програмата е:

Хоризонтална

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :
Потпрограма 1: Објавување на извештаи за квалитет на статистичките
истражувања

Показател за успешност:

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

Потпрограма 2: Намалување на товарот на извештајните единици

Показател за успешност:

Воспоставување на систем за мерење на
оптовареноста на ИЕ.
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Б: План за спроведување на програмата 1- СЕКТОРСКИ СТАТИСТИКИ
Потпрограма 1: Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања
Временска рамка
Активност

Одговорни

1. Зголемување на бројот на објавените
Извештаи за квалитет

Раководители/координат
ори на надлежни сектори
и одделенија

Вкупно активности во I година:

1

Вкупно активности во II година:

1

Вкупно активности во III година:

1

Вкупно за Потпрограма 2:

3

Консултирани

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

01/2019

тековно

Потребни ресурси
човечки
I година

финансиски [MKD]

II година
5

5

III година

I година

II година

III година

Средства од Средства од Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ

10

Потпрограма 2: Намалување на товарот на извештајните единици
Временска рамка

Потребни ресурси

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

I година

II година

1. Анализа на расположливоста и квалитетот Раководители/координат
на административните извори на податоци за ори на надлежни сектори
статистички цели
и одделенија

01/2019

тековно

10

10

2. Подобрување и осовременување на
начинот на прибирање на податоци за
статистичките истражувања

Раководители/координат
ори на надлежни сектори
и одделенија

01/2019

тековно

10

10

Вкупно активности во I година:

2

Вкупно активности во II година:

2

Вкупно активности во III година:

2

Вкупно за Потпрограма 3:

6

Активност

Одговорни

Консултирани

26

човечки

финансиски [MKD]
III година

I година

II година

III година

Средства од Средства од Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ
10

Средства од Средства од Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ

2.2.

А: Оправданост и дизајн на Програмата 2

Образложение: Програма 2 СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Програмата произлегува од стратешките приоритети на Владата на РМ содржани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ во 2019
година („Службен весник на РМ“ бр.84/18)
- Република Македонија членка на НАТО и Европската Унијата
2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика
Област: 3.18.1 Статистичка инфраструктура
3. Стратешки приоритети и цели на органот на државната управа:
Јакнење на европските стандарди за статистиката
Назив на Програмата:

НАДГРАДБА НА СТАТИСТИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

Показатели за успех на Програмата:

Цел на Програмата:

Обезбедување на статистичка инфраструктура за поддршка на
статистичките истражувања и принципите на Кодексот за работа на
европската статистика

Развиена статистичка инфраструктура и имплементирани принципи на Кодексот за работа на европската статистика

Програмата е:

Хоризонтална

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :
Потпрограма 1:

Понатамошно развивање на статистичките
регистри и подобрување на складиштата на
податоци

Показател за успешност:

- Подобрување на процедурите за ажурирање на регистрите
- Редизајнирано складиште за национални сметки
- Регистрирани статистичките варијабли во централизираното
складиште на метаподатоци

Потпрограма 2: Унапредување на информатичката и
информациската безбедност

Показател за успешност:

- Подготовени дополнителни упатства, процедури и темплејти
- Подготовка на кодекс за управување со информациска
безбедност

Потпрограма 3: Стандардизација на работните процеси според
Бизнис процес моделот

Показател за успешност:

Подготвени алатки за стандрадизација на работните процеси

Потпрограма 4:

Показател за успешност:

Подготовка на нови и измени и дополнувања во статистичките
номенклатури и класификации

Усогласување/Подготовка на статистички
номенклатури и класификации
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Б: План за спроведување на програмата 2- НАДГРАДБА НА СТАТИСТИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Потпрограма 1: Понатамошно развивање на статистичките регистри и подобрување на складиштата на податоци
Временска рамка
Активност

Одговорни

Консултирани

1. Редизајнирање на складиштето за
национални сметки

Раководители/координ
атори на надлежни
Стручен колегиум
сектори и одделенија

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за подпрограма 1:

1

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

01/2019

11/2019

Потребни ресурси
човечки
I година

финансиски [MKD]

II година
2

III година
2

I година
ИПА 2013

II година

III година

ИПА 2013

1

Потпрограма 2: Унапредување на системот за информатичка и информациска безбедност
Временска рамка
Активност

Одговорни

Консултирани

Потребни ресурси
човечки

финансиски [MKD]

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

I година

II година

III година

1. Следење на промените во
Раководители/координ Стручен колегиум
регулативите на ЕУ во однос на
атори на надлежни
информатичката безбедност и преземање сектори и одделенија
на потребните мерки за усогласување

01/2019

12/2020

5

5

5

2.Подготовка на кодекс за управување со Раководители/координ Стручен колегиум
информациска безбедност
атори на надлежни
сектори и одделенија

07/2019

06/2020

5

5

Вкупно активности во I година:

2

Вкупно активности во II година:

2

Вкупно активности во III година:
Вкупно за Потпрограма 3:

4
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I година

II година

III година

Средства од
буџетот на
РМ

Средства од
буџетот на
РМ

Средства од
буџетот на
РМ

Средства од
буџетот на
РМ

Средства од
буџетот на
РМ

Средства од
буџетот на
РМ

Потпрограма 3: Стандардизација на работните процеси според Бизнис процес моделот
Временска рамка
Активност

Одговорни

Консултирани

Потребни ресурси

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

I година

II година

човечки

финансиски [MKD]
III година

1.Анализа на тековната состојба со
фазите од статистичкиот Бизнис процес
модел (СБПМ)

Раководители/координ Стручен колегиум
атори на надлежни
сектори и одделенија

01/2019

12/2019

5

5

2.Стандардизација на фазите за
обработка на податоци според СБПМ

Раководители/координ Стручен колегиум
атори на надлежни
сектори и одделенија

01/2020

континуира
но

15

15

15

3. Премин од ДБ2 на MS SQL Server

Раководители/координ Стручен колегиум
атори на надлежни
сектори и одделенија

01/2020

12/2020

15

15

15

Вкупно активности во I година:

1

Вкупно активности во II година:

2

Вкупно активности во III година:
Вкупно за Потпрограма 4:

1

I година

II година

III година

ИПА и
средства од
буџетот на
РМ

ИПА и
средства од
буџетот на
РМ

ИПА и
средства од
буџетот на
РМ

ИПА и
средства од
буџетот на
РМ
Средства од
буџетот на
РМ

ИПА и
средства од
буџетот на
РМ
Средства од
буџетот на
РМ

ИПА и
средства од
буџетот на
РМ
Средства од
буџетот на
РМ

4

Потпрограма 4: Подготовка на статистички номенклатури и класификации
Временска рамка

Потребни ресурси

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

I година

II година

III година

Раководители/координ Стручен колегиум
атори на надлежни
сектори и одделенија

01/2019

12/2020

5

5

5

2.Ревизија на постоечките класификации Раководители/координ Надлежни
и номенклатури во согласност со
атори на надлежни
институции во РМ
промените во европските регулативи
сектори и одделенија

01/2019

континуира
но

Активност

1. Дизајн и изработка на систем за
управување со класификации и
номенклатури

Одговорни

Вкупно активности во I година:

2

Вкупно активности во II година:

2

Вкупно активности во III година:

1

Вкупно за Потпрограма 8:

5

Консултирани

29

човечки

10

10

финансиски [MKD]
I година

II година

III година

Средства од
буџетот на
РМ и ИПА

Средства од
буџетот на
РМ и ИПА

Средства од
буџетот на
РМ и ИПА

10 Средства од
буџетот на
РМ

Средства од
буџетот на
РМ

Средства од
буџетот на
РМ

2.3.А:оправданост и дизајн на Програмата 3
Образложение: Програма 3 ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНАТА УЛОГА НА ДЗС ВО НАЦИОНАЛНИОТ СТАТИСТИЧКИ СИСТЕМ
1. Програмата произлегува од стратешките приоритети утврдени со Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ во 2019 година („Службен весник
на РМ“ бр.84/18)
- Република Македонија членка на НАТО и Европската Унија
2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика
Област: 3.18.1 Статистичка инфраструктура
3. Стратешки приоритети и цели на Државниот завод за статистика:
Јакнење на координативната улога на ДЗС во националниот статистички систем
Назив на Програмата:

Зајакнување на координативната улога на ДЗС во националниот
статистички систем

Показатели за успех на Програмата:

Цел на Програмата: Остварување на координативната улога
на Државниот завод за статистика во
согласност со Законот за државната
статистика и регулативите на ЕУ

Остварување на координативната улога на ДЗС

Програмата е:

вертикална

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :
Потпрограма 1:

Воспоставување на Координативен комитет

Показател за
успешност:

Воспоставен Координативен комитет

Потпрограма 2:

Подготовка на планови за обука за реализација на статистичката функција на
носителите

Показател за
успешност:

Подготвени планови, реализирана обука
и извештаи за реализирана обука
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Б: План за спроведување на програмата 3 - ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНАТА УЛОГА НА ДЗС ВО НАЦИОНАЛНИОТ СТАТИСТИЧКИ СИСТЕМ
Потпрограма 1:Воспоставување на Координативен кoмитет
Временска рамка
Активност

Одговорни

1.Воспоставување на Координативен комитет Надлежно одделение

Консултирани

Овластени
носители

2.Започнување со реализација на функциите Надлежно одделение
на Координативниот комитет
Вкупно активности во I година:

2

Вкупно активности во II година:

0

Вкупно активности во III година:

0

Вкупно за Потпрограма 1:

2

Потребни ресурси
човечки

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

I година

01/2019

03/2019

03/2019

12/2019

II
година

финансиски [MKD]
III
година

I година

II година

III година

2

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

2

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

Потпрограма 2: Подготовка на планови за обука за реализација на статистичката функција на носителите
Временска рамка
Активност

Одговорни

Консултирани

Потребни ресурси
човечки

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

I година
5

1.Анализа на потребата од обука на
овластените носители

Раководители/коорди
натори на надлежни
сектори и одделенија

Овластени
носители

01/2019

12/2019

2.Подготовка на План за обука на
овластените носители

Раководители/коорди
натори на надлежни
сектори и одделенија

Овластени
носители

01/2020

12/2020

Вкупно активности во I година:

1

Вкупно активности во II година:

1

Вкупно активности во III година:

0

Вкупно за Потпрограма 3 :

2

31

II
година

5

финансиски [MKD]
III
година

I година

II година

III година

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

Средства од
буџетот на РМ

2.4. А: Оправданост и дизајн на Програмата 4
Образложение: Програма 4 - ЈАКНЕЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО КОРИСНИЦИТЕ
1. Програмата произлегува од стратешките приоритети на Владата на РМ содржани во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ во 2019 година
(„Службен весник на РМ“ бр.84/18)
- Република Македонија членка на НАТО и Европската Унија
2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика
Област: 3.18.1 Статистичка инфраструктура
3. Стратешки приоритети и цели на Државниот завод за статистика:
Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците
Назив на Програмата:

Јакнење на соработката со корисниците

Показатели за успех на Програмата:

Цел на Програмата:

Поголемо користење на статистичките производи од страна
на корисниците во земјата и во странство

Зголемен број на корисници на производите и услугите на Државниот завод за статистика и зголемен фонд на користени
статистички податоци

Програмата е:

Вертикална

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:
Потпрограма 1:

Осовременување на начинот на дисеминирање на статистичките
податоци

Показател за успешност:

Дисеминирани статистички податоци преку вебкартографија и број на користени статистички
податоци

Потпрограма 2:

Јакнење на „статистичката писменост“

Показател за успешност:

Број на одржани промотивни и едукативни активности
и број на користени статистички податоци
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Б: План за спроведување на програмата 4- ЈАКНЕЊЕ НА СОРАБОТКА СО КОРИСНИЦИТЕ
Потпрограма 1: Осовременување на начинот на дисеминирање на статистичките податоци
Временска рамка

Потребни ресурси
човечки

финансиски [MKD]

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

Корисници на
податоци од вебстраницата на
ДЗС/Стручен
колегиум

01/2019

Континуирано

3

3

3 Средства од
Средства од
Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ

2. Збогатување на Макстат базата на
податоци на веб и воведување на
тематски публикации со избор на
податоци од соодветна област

Раководители/коо Стручен колегиум
рдинатори на
надлежни сектори
и одделенија

01/2019

12/2021

3

3

3 Средства од
Средства од
Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ

3. Понатамошно развивање на вебкартографија преку веб-сервиси

Раководители/коо Стручен колегиум
рдинатори на
надлежни сектори
и одделенија

01/2019

12/2021

3

3

3 Средства од
Средства од
Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ

Вкупно активности во I година:

3

Вкупно активности во II година:

3

Активност

Одговорни

1. Понатамошно развивање на
Раководители/коо
кориснички ориентираните алатки на рдинатори на
веб-страницата на ДЗС
надлежни сектори
и одделенија

Консултирани

Вкупно активности во III година: 3
Вкупно за Потпрограма 1:

9
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I година

II година

III година

I година

II година

III година

Потпрограма 2: Јакнење на „статистичката писменост“
Временска рамка
Активност

Одговорни

Консултирани

почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

Потребни ресурси
човечки
I година

финансиски [MKD]

II година

III година

I година

II година

III година

1. Организирање на средби со
ученици од основните и средните
училишта и студенти, како и со
граѓанскиот сектор

Раководители/коо Стручен колегиум
рдинатори на
надлежни сектори
и одделенија

01/2019

12/2021

5

5

5 Средства од
Средства од
Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ

2. Организирање на средби и
соработка со медиумите

Раководители/коо Стручен колегиум
рдинатори на
надлежни сектори
и одделенија

01/2019

12/2021

5

5

5 Средства од
Средства од
Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ

3. Спроведување на Анкета за
мерење на задоволството на
корисниците

Раководители/коо Стручен колегиум
рдинатори на
надлежни сектори
и одделенија

01/2019

12/2020

5

5

5 Средства од
Средства од
Средства од
буџетот на РМ буџетот на РМ буџетот на РМ

Вкупно активности во I година:

3

Вкупно активности во II година:

3

Вкупно активности во III година: 2
Вкупно за Потпрограма 2:

8
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2.5. А: Оправданост и дизајн на Програмата 5
Образложение: Програма 5 -ЈАНКЕЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ДАВАТЕЛИТЕ НА ПОДАТОЦИ И НОСИТЕЛИТЕ НА ЗБИРКИ НА ПОДАТОЦИ
1. Програмата произлегува од стратешките приоритети утврдени во одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ во 2019 година („Службен весник на
РМ“ бр.84/18)
- Република Македонија членка на НАТО и Европската Унија
2. НПАА
Поглавје: 3.18 Статистика
Област: 3.18.1 Статистичка инфраструктура
3. Стратешки приоритети и цели на Државниот завод за статистика:
Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци
Назив на Програмата:

Јакнење на соработката со давателите на податоци и
носителите на збирки на податоци

Показатели за успех на Програмата:

Цел на Програмата:

Подобрување на квалитетот и навременоста на прибраните
статистички податоци

Подготвени документи утврдени со потпрограмите

Програмата е:

Хоризонтална

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:
Потпрограма 1:

Континуирано унапредување на системот за електронско прибирање Показател за успешност:
на податоци и зголемување на бројот на опфатени истражувања

Спроведена Анкета за оцена на е-СТАТ меѓу
досегашните корисници

Потпрограма 2:

Дефинирање на Акциски ллан за комуникација со давателите на
податоци

Подготвен Акциски план за комуникација со
давателите на податоци, Број на одржани средби со
стопанските комори и бизнис-заедницата

Показател за успешност:
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Б: План за спроведување на програмата 5- Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци
Потпрограма 1: Континуирано унапредување на системот за електронско прибирање на податоци и зголемување на бројот на опфатени истражувања
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

Потребни ресурси
човечки
I година

II година

финансиски [MKD]
III година

I година

II година

III година

1.Подготовка на Анкетата за мерење на
ефектите од еСтат

Раководители/
координатори на
надлежни сектори
и одделенија

Стручен колегиум

03/2020

06/2020

10

Средства од Средства од Средства од
буџетот на
буџетот на
буџетот на
РМ
РМ
РМ

2.Спроведување на Анкетата

Раководители/
координатори на
надлежни сектори
и одделенија

Стручен колегиум

09/2020

09/2020

10

Средства од Средства од Средства од
буџетот на
буџетот на
буџетот на
РМ
РМ
РМ

3.Анализа на резултатите и подготовка на
Извештај од Анкетата

Раководители/
координатори на
надлежни сектори
и одделенија

Стручен колегиум

10/2020

12/2020

10

Средства од Средства од Средства од
буџетот на
буџетот на
буџетот на
РМ
РМ
РМ

4.Ревидирање на системот за електронско
прибирање на податоци

Раководители/
координатори на
надлежни сектори
и одделенија

Стручен колегиум

01/2021

12/2021

Вкупно активности во I година:

0

Вкупно активности во II година:

4

Вкупно активности во III година:

1

Вкупно за Потпрограма 2:

5
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10

Средства од Средства од Средства од
буџетот на
буџетот на
буџетот на
РМ
РМ
РМ

Потпрограма 2: Дефинирање на Акциски план за комуникација со давателите на податоци
Активност

Одговорни

Консултирани

Временска рамка
почеток
(месец/
година)

крај
(месец/
година)

1.Подготовка на Акциски план за
комуникација со давателите на податоци

Раководители/
координатори на
надлежни сектори
и одделенија

2019

2019

2.Реализација на Акцискиот план за
комуникација со давателите на податоци

Раководители/
координатори на
надлежни сектори
и одделенија

2020

2020

2020

2020

3.Оценка на ефектот од Акцискиот план за Раководители/
комуникација со давателите на податоци
координатори на
надлежни сектори
и одделенија
Вкупно активности во I година:

1

Вкупно активности во II година:

2

Вкупно активности во III година:

0

Вкупно за Потпрограма 2:

4

Стручен колегиум
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Потребни ресурси
човечки
I година

финансиски [MKD]

II година

III година

5

I година

II година

III година

Средства од Средства од Средства од
буџетот на
буџетот на
буџетот на
РМ
РМ
РМ

5

5 Средства од Средства од Средства од
буџетот на
буџетот на
буџетот на
РМ
РМ
РМ

5 Средства од Средства од Средства од
буџетот на
буџетот на
буџетот на
РМ
РМ
РМ

