СТРАТЕГИСКИ ПЛАН
2011-2013

Скопје, декември 2010

Веродостојна
официјална
статистика
е
неопходен услов за развој на демократијата и
економијата на една држава. Статистичките
податоци не се само бројки, туку претставуваат
информација што ги обликува важните решенија
во процесот на креирање политики што
овозможуваат подобрување на економските и
социјалните услови во државата.
Во обезбедувањето квалитетна и релевантна
статистичка информација, Државниот завод за
статистика се потпира на принципите на
официјалната статистика на Обединетите нации
и на дефиницијата на Евростат за квалитет на
статистиката, а кои, меѓу другото, се однесуваат
на независноста и неутралноста на институцијата, строгите статистички
стандарди, доверливоста на податоците и на грижата за извештајните единици.
Статистичките податоци што се подготвуваат транспарентно и отворено кон
корисниците и јавноста се основа за креирање транспарентни политики.
Официјалните статистички податоци се јавно добро и основа за непречено
функционирање на демократијата.
Во време на сЀ побрзи промени во глобални рамки, статистичките институции
треба да бидат подготвени за овие промени и своите активности да ги
приспособат кон новите потреби. Ова е и целта на Стратегијата 2011-2013, да
обезбеди рамка за реализирање на програмските цели со кои ќе се обезбеди
развој на ДЗС во поефикасна и модерна институција, која знае да ги утврди
своите приоритети во согласност со барањата на корисниците. Истовремено, како
главен координатор на Националниот статистички систем, Државниот завод за
статистика своето стратегиско планирање го базира врз промовирање соработка,
иновација и ефикасност. Истовремено, проектите и програмите што се содржани
во Стратегијата треба да му овозможат на Државниот завод за статистика
соодветно да одговори на идните предизвици со кои ќе се соочи, а особено со
предизвикот за привлекување и задржување висококвалификуван кадар, јакнење
на капацитетите за
преговори со ЕУ
и рационално користење на
расположливите финансиски средства и на средствата од претпристапните
фондови, како и за користење нови технологии за подобрување на услугите и
производите и за пристап до микроподатоците.
Постигнувањето на целите ќе придонесе за појасна перцепција на улогата на
Државниот завод за статистика и за одржувањето на довербата на јавноста кон
институцијата и нејзините производи.

Со почит,
м-р Благица Новковска,
директор на Државниот завод за статистика
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1.1.ВОВЕД
Стратегискиот план на Државниот завод за статистика, 2011-2013, претставува
основен план за развој, во кој се содржани програмите, активностите и проектите
со кои Заводот планира да ги реализира своите приоритети и цели во следниот
тригодишен период.
Програмите, активностите и целите дефинирани во овој Стратегиски план,
една страна, се во функција на реализирање на стратегиските приоритети
Владата, а од друга страна, се во функција на обезбедување континуитет
квалитетот на нашата работа и во функција на поддршка на Заводот
продуцирањето поквалитетни услуги во иднина.

од
на
во
во

Во Стратегискиот план се содржани препораките на Статистичкиот завод на
Европските заедници (Евростат) од редовните годишни мисии на Државниот
завод за статистика за следење на напредокот на полето на статистиката.
Спроведено е првото Поедноставено партнерско оценување (Light Peer Review),
од Европската Комисија за напредокот во имплементацијата на Кодексот на
добрата практика (Code of Practice).
Структурата на овој план се базира врз правилата и препораките дадени од
Владата на Република Македонија. Затоа и Стратегискиот план на Државниот
завод за статистика, според својата структура и содржина, делумно отстапува од
структурата на стратегиите на другите институции во Европскиот статистички
систем.
Во подготовката на овој план беа вклучени повеќе лица од сите нивоа во
Заводот, а планот беше усвоен од Стручниот колегиум на Државниот завод за
статистика. Следењето на спроведувањето на Стратегискиот план ќе се врши со
подготовка на редовни периодични извештаи на Државниот завод за статистика.
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1.2. МИСИЈА
Државниот завод за статистика произведува и дисеминира официјални
статистички податоци за македонската економија и општество како основа за
процесот на решавање и демократија, базирани врз информации. Објавените
статистички информации мора да бидат квалитетни, навремени, непристрасни,
достапни и едноставни за користење.
1.3. ВИЗИЈА
Да бидеме препознаени како институција што обезбедува квалитетни, навремени
и меѓународно споредливи статистички податоци.
1.3.1. ВРЕДНОСТИ
Вредностите што Државниот завод за статистика ги почитува и доследно ги
применува во практика се преземени од Кодексот на работа на Европската
статистика. Тоа се петнаесет принципи што се однесуваат на институционалната
околина, статистички процеси и статистички аутпути:
• стручна независност
• мандат за прибирање податоци
• адекватност на ресурсите
• посветеност на квалитет
• статистичка доверливост
• непристрасност и објективност
• стручна методологија
• соодветни статистички процедури
• умерено оптоварување на давателите
• ефективност на трошоците
• релевантност
• точност и веродостојност
• навременост и во предвидени рокови (редовност)
• кохерентност и споредливост
• достапност и јасност
1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
Заводот, во рамките на своите надлежности, ги врши следниве стручни работи:
- подготвува инструменти и стандарди за статистичките истражувања;
- пропишува, унапредува и усогласува методолошки основи за
статистичките истражувања;
- врши анализа на статистичките податоци и толкување на резултатите од
статистичките истражувања;
- исполнува меѓународни обврски во областа на статистиката;
- утврдува потреби од статистички податоци;
- соработува со овластените носители што вршат статистички
истражувања од областа на државната статистика во рамките на својата
надлежност;
- на овластените носители им дава мислење за методолошките основи;
- дава мислење при воведувањето нови и дополнувањето на постојните
збирки податоци што може да бидат извор на податоци за државната
статистика;
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-

дава иницијативи и предлози за содржинско дополнување на постојните
евиденции и регистри што се користат за статистичките истражувања во
согласност со закон и со Програмата;
развива методи и техники за заштита на индивидуалните податоци и
прикажување на резултатите од статистичките истражувања;
самостојно и во соработка со други носители реализира проекти од
областа на државната статистика;
воспоставува, води и одржува статистички регистри и бази на податоци;
врши редовна обука на вработените;
врши популаризација на статистиката.

1.5. РЕЗИМЕ
СТАТИСТИКА

НА

СПЕЦИФИЧНОСТА

НА

ДРЖАВНИОТ

ЗАВОД

ЗА

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 и 82/08) и со Законот за државната статистика (“Службен весник
на Република Македонија” бр.54/97 и 21/07).
Во согласност со Законот за државната статистика, Државниот завод за
статистика, врз научни основи, на државните органи, локалната самоуправа,
деловните субјекти, јавните претпријатија, јавните служби и на други корисници
им обезбедува информации за состојбите и движењата на националната
економија, човечките ресурси, демографијата, заштитата на животната средина и
други области.
Државниот завод за статистика е одговорен за продуцирање на официјалната
статистика во Република Македонија, а воедно е и координатор на статистичкиот
систем во Република Македонија.
Оваа улога Државниот завод за статистика ја реализира во соработка со други
субјекти - овластени носители штосе одговорни исто така за продуцирање
официјална статистика во рамките на своите утврдени надлежности.При
извршувањето на своите функции, Државниот завод за статистика посветува
особено внимание на доверливоста на статистичките податоци. Податоците што
се прибираат од извештајните единици претставуваат доверливи податоци, се
користат исклучиво за статистички цели, а се публикуваат како збирни
(агрегирани) податоци.
Државниот завод за статистика е носител на меѓународната статистичка
соработка. Во таа насока, значајни се напорите на Заводот кон хармонизација на
статистичкиот систем на државава со статистичките системи на државите од
Европската унија, а во функција на задоволување на домашните и странските
корисници со споредливи статистички податоци.
Значаен чинител што придонесува во афирмацијата и подигањето на стручното
ниво на државната статистика претставува и Советот за статистика на Република
Македонија. Советот за статистика претставува советодавно и стручно тело на
државната статистика. Советот е составен од 13 членови што ги избира
Собранието на Република Македонија и тие се претставници на широк круг
субјекти од сите области на општествениот, економскиот и политичкиот живот на
нашата држава.
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1.6. СТРУКТУРА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
Во согласност со утврдените надлежности во Законот за организацијата и
работата на органите на државната управа (“Службен весник на Република
Македонија” бр.58/00, 44/02 и 82/08), Законот за државната статистика (“Службен
весник на Република Македонија” бр.54/97 и 21/07) и Уредбата за внатрешната
организација на органите на државната управа (“Службен весник на Република
Македонија” бр.93/00 и 14/02), во maj 2010 година е донесен нов Правилник за
внатрешна организација на Државниот завод за статистика.
Според Правилникот, Заводот своите надлежности ги извршува во седум сектори
и 37 одделенија. Правилникот е донесен за понатамошно усогласување на
поставеноста на организациската структура на Заводот со структурата на
Статистичкиот завод на Европските заедници (Евростат).
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1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1. Хармонизација на статистиките според стандардите на ЕУ
Цели:
• Спроведување на Програмата за статистичките истражувања, 2008-2012
• Доставување на податоците до Евростат преку единствена влезна точка
со користење на алатките и форматите пропишани од Евростат
• Воспоставување
и
одржување
централизирано
складиште
на
метаподатоци
• Воспоставување редовна практика за подготовка на извештаи за квалитет
и нивно објавување
• Понатамошно хармонизирање на статистичките истражувања со
методологиите на ЕУ
• Подготвување на петгодишната програма за работа 2013-2017
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2013 година
2. Јакнење на координацијата на Националниот статистички систем
Цели:
• Понатамошно јакнење на улогата на Државниот завод за статистика како
координатор на Националниот статистички систем
• Поддршка во зајакнувањето на капацитетот на овластените носители во
Националниот статистички систем со обуки од одредени области од
заеднички интерес.
• Потпишување меморандуми, протоколи за соработка и поефикасна
поделба на надлежностите со останатите овластени носители во
Националниот статистички систем.
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2013 година
3. Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците,
континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и
јакнење на довербата во статистиката
Цели:
• Едноставен пристап на корисниците до официјалните статистички
податоци
• Намалување на временскиот период од прибирањето до објавувањето на
статистичките податоци
• Дизајн на статистичките производи според очекувањата на корисниците
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2013 година
4. Јакнење на институционалниот капацитет на Државниот завод за
статистика
Цели:
• Одржливост и подобрување на
капацитетите на човечките и на
техничките ресурси
• Јакнење на капацитетите за управување работните процеси

•
•

Јакнење на капацитетите за преговори со ЕУ
Рационално користење на расположливите финансиски
вклучувајќи ги и средствата од претпристапните фондови

средства,

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2013 година
1.8.

ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКА ВО 2009 ГОДИНА

1. Во доменот на статистичките стандарди беа донесени:
•
•

Класификација на производи по дејности, КПД 2008 ("Службен весник на
Република Македонија" бр. 97/09; )
Национална номенклатура на индустриски производи, ННИП ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 75/09.)

2. Методолошки подобрувања во статистичките истражувања
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Целосна примена на стандардите на ЕУ во Анкетата за користење на
времето (АКВ), 2009;
Воведување на електронско преземање на податоците за движење и
престој на странците во РМ, од базата на Министерството за внатрешни
работи;
Имплементација на методот на следење на лицата во домаќинствата во
Анкетата за работната сила (wave approach);
Објавени нови податоци за: комунален отпад за 2008 година, статистички
податоци од областа на шумарството на регионално ниво за 2008,
статистички податоци од областа на туризмот според новата
категоризација на објекти донесена од Министерството за економија,
квартални податоци за издадени одобренија за употреба, податоци за
бруто-домашниот производ и инвестициите во основни средства по
региони за периодот 2000-2007 година;
Подготвени се експериментални пресметки за економските сметки во
земјоделството по постојани цени;
Подготвени се пресметки за инпут-аутпут цените и индексите
на
земјоделските производи и услуги на квартално и на годишно ниво;
Направени се методолошки подобрувања на обрасците од областа на
структурните бизнис-статистики (СБС) во согласност со Регулативата на
ЕУ 285/08, 250 и 251/09;
Направена е понатамошна хармонизација на обрасците и методологијата
од областа на деловните тенденции според препораките на OECD;
Публикувани се податоците од спроведениот Попис на трговските
капацитети и угостителските објекти во 2008 година;
Направени се методолошки подобрувања за пресметките на некои од
категориите на бруто-домашниот производ;
Направени се методолошки концепти за пресметување на брутодомашниот производ по постојани цени со двојно дефлационирање на
квартално и на годишно ниво;
Подготвени се податоци за табелата на понуда и на употреба за 2006
година;
Реализирани се сите активности од проектот за паритет на куповната моќ
во согласност со планот на Евростат;
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•
•
•
•

•
•
•
•

Воспоставена е база на регионални податоци, достапна на интернетската
страниц на ДЗС;
Потпишан е Меморандум за соработка меѓу Државниот завод за
статистика, Народната банка на Република Македонија и Министерството
за финансии;
Потпишан е Меморандум за соработка со Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство за воспоставување мрежа за прибирање на
сметководствени податоци од земјоделските стопанства;
Ревидирано е Методолошкото упатство за ажурирање на податоците во
Деловниот регистар од административните извори (процедурите за
ажурирање на ДР, дефинирање на статутарните промени кај деловните
субјекти);
Направено е ажурирање на податоците во Деловниот регистар со
податоците од Пописот на деловните субјекти, 2008;
Направено е прекодирање на деловните субјекти во Деловниот регистар
од Националната класификација на дејностите Рев.1 во Националната
класификација на дејностите Рев.2;
Усвоена е методологија за водење на статистичкиот регистар на просторни
единици;
Направен е пренос на административниот регистар на просторните
единици од ДЗС во Агенцијата за катастар на недвижности.

3. Воведени нови истражувања
Воведени се пилот-истражувања во областа на деловните тенденции за
инвестиции и финансиски услуги;
• Спроведен е Пробен попис на населението, домаќинствата и становите во
мај 2009 година во согласност со меѓународните "Препораки за пописите
на населението и домување во Регионот ECE околу 2010 година" на
Економската комисија за Европа за Обединетите нации и Статистичката
институција на Европската унија (ON/ECE/Eurostat) и e подготвена анализа
на спроведениот Пробен попис;
• Реализирана е пилот-анкета за приходи и услови на живеење ( SILC);
• Спроведена e Анкетата за користење на времето (АКВ), 2009, според
стандардите на ЕУ ;
• Извршено е подобрување на краткорочните статистики - воведено е
редовно истражување од областа на градежништвото за издадени дозволи
за употреба на градежни објекти на целата територија на Република
Македонија од 2009 година;
• Воведено е редовно истражување за отпад во индустријата ;
• Воведено е редовно истражување за комунален отпад
• Подготвен е сет на индикатори за одржлив развој.
4. Дисеминација на статистичките податоци
Во областа на дисеминацијата во 2009 година се остварени следните
резултати:
•
•

Дополнување на базата на статистички податоци на Интернет со податоци
по области и по региони
Бројот на посетители на веб-страницата изнесува 851865 посети, а само
веб-базата на податоци имала 11000 посети
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•
•
•

Објавени се 275 изданија во едицијата "Соопштенија",33 изданија во
едицијата "Статистички прегледи" и 10 други публикации
добиени се 752 писмени барања за податоци од корисниците во државата
и во странство.
Државниот завод за статистика го следи само присуството во печатените
медиуми и според расположливите податоци во 2009 година биле објавени
443 написи, од кои околу 70% се однесуваат на интерпретација на
статистички податоци од областа на индустријата, населението и
приходите, потрошувачката и цените.

5. Хоризонтални прашања
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Спроведена е Анкета за задоволството на корисниците
Спроведена е Анкета за задоволството на вработените
Спроведено е второто самооценување според CAF (Common Assessment
Framework).
Подготвено е упатство за подготовка на извештаи за квалитет
Имплементирани се три модули од системот за пресметка на трошоци за:
евиденција на трошоци за печатење,
евиденција на трошоци на
фотокопирање и евиденција на дневните активности. Одржување и
подобрување на модулите од Системот за пресметка на трошоци согласно
со воведениот Каталог на единици на трошок.
Усвоен е Европскиот стандард за размена на референтни метаподатоци
(ЕСМС) по препорака на Европската комисија за концептуалните,
методолошките и метаподатоците за квалитет и изработен е ИТ-систем
што овозможува централизирано документирање на статистиките според
структурата ЕСМС и подготовка на ЕСМС-извештаи.
Подготвена е Стратегијата за квалитет, како и акциски план за нејзино
спроведување
Подготвен е нов каталог на единици трошок, кој во делот на статистичките
единици трошок е усогласен со Европскиот Статистички Компендиум и
како централен елемент на Метаинформацискиот систем во ДЗС, тој
претставува основа за документирање на референтните и структурните
статистички
метаподатоци,
за
подготовка
на
годишната
и
повеќегодишната програма за работа на ДЗС, основа на повеќе модули од
системот за пресметка на трошоци (централизирано печатење и копирање,
регистрација на дневни активности на вработените, програма за обуки на
вработените).
Назначен е национален координатор за трансмисија на податоци до
Евростат преку е-Damis;
Зголемен е обемот на трансмисија на статистичките податоци до Евростат
во однос на претходната година, со користење на системот eDamis (eWA,
eWP, eWF). Редовна поддршка на другите учесници во официјалниот
статистички систем (на директно барање или пак преку повремени обуки).
За првпат се испратени податоци за комунален отпад за 2008 година и за
економските сметки во земјоделството, 2004-2007.
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6. Меѓународна активност на Државниот завод за статистика
• Оценката на Република Македонија во Статистичкиот систем за
управување со информации (СМИС+), интернетска софтверска алатка
преку која Евростат ја следи усогласеноста на државите-кандидатки и
потенцијалните кандидатки со законодавството на ЕУ во областа на
статистиката, беше доставена и потврдена на време.
•

Во периодот од 22 до 24 април, Статистичкиот завод на Европските
заедници (Евростат) ја имаше својата редовна годишна мисија во ДЗС со
цел:
o Следење на напредокот од последната оценувачка мисија (2009) и
оценка на сегашната состојба на полето на статистиката во
статистичкиот систем на Република Македонија;
o Дискусија за процесот на доставување на податоци;
o Дискусија за идната помош на ЕУ во рамките на националните и
повеќекорисничките програми преку фондовите ИПА, како и друга
странска помош.

•

Државниот завод за статистика посветува особено внимание на екстерната
и на интерната обука на вработените, во насока на развој на клучните
вештини кај вработените што овозможуваат успешно исполнување на
задачите, повисок степен на иницијатива, управување промени и
вкрстување на индивидуалните потреби со тие на институцијата.

•

Во врска со екстерната обука, во 2009 година 45 лица учествуваа на 37
состаноци од состаноците на работните групи на Евростат и 228 лица
учествуваа на 46 надворешни обуки. Исто така, две лица имаа можност да
стажираат во два статистички завода од државите-членки на ЕУ.

•

Во 2009 година, во рамките на институцијата се реализираа 14 интерни
обуки на кои присуствуваа вкупно 500 вработени. Темите на обуките беа
од областа на методологиите, макроекономијата, социоекономските
статистики, дисеминацијата, регистрите и комуникацијата.

•

Реализирана е студиска посета од колегите од Заводот за статистика на
Црна Гора, со цел Државниот завод за статистика да го презентира своето
искуство во областа на земјоделските статистики - особено во делот за
индексот на цените на земјоделските производи и економските сметки во
земјоделството.

•

Државниот завод за статистика ги презентира своите веб-услуги пред
претставници на Собранието на РМ.
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7. Проекти во кои беше вклучен Државниот завод за статистика во 2009
година
•
•

•
•

1.9.

Регионалната програма за статистика ИПА 2007 (2008-2010) заврши во
март 2010.
Во рамките на соработката со Агенцијата за меѓународна соработка и
развој на Шведската влада - SIDA, се одржуваа редовни состаноци на
Регионалниот комитет за статистичка соработка. На иницијатива на
Регионалниот комитет се организираа регионални семинари и
работилници на полето на статистиката.
Почна третата фаза на националниот проект, Македонско- шведско
партнерство за статистика, финансиран од SIDA, 2009-2011.
ДЗС и Европската комисија го потпишаа Специфичниот грант-договор, кој
го покрива периодот 1 мај 2009-30 април 2010, во рамките на Рамковниот
партнерски договор за спроведување на Анкетата за мислење на
потрошувачите.
ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ И ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ВО 2010 ГОДИНА

1. Во доменот на статистичките стандарди беа донесени:
•

Номенклатура на суровини

2. Методолошки подобрувања во статистичките истражувања
•
•
•
•
•

•

Експериментални пресметки на хармонизираниот индекс на трошоци на
живот – (HICP);
Спроведување на дополнителни ad hoc модули во рамките на Анкетата за
работната сила и квартална трансмисија на податоците од Анкетата за
работната сила преку eDamis;
Дефинирани се методолошките основи и инструменти за спроведување на
Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2011;
Усвоено е упатство за ревизија на документите за просторните единици за
Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2011 во соработка
со Агенцијата за катастар на недвижности;
За подобрување на квалитетот на статистичките податоци согласно со
стандардите на ЕУ е извршена примена на регулативата 1722/2005 во
однос на принципите за пресметка на рентите, а за потребите на
Регулативата на ЕК 1287/2003 за хармонизацијата на националниот доход
по пазарни цени и примената на Регулативата на Советот 448/98 за
пресметка и алокација на финансиските услуги мерени индиректно. Врз
основа на наведените регулативи, се направени пресметки за
инпутираните ренти и за финансиските услуги мерени индиректно и
финансиските услуги се алоцирани по сектори и корисници како
подобрување на пресметките во националните сметки. Направена е
ревизија на податоците за БДП 2003-2007 согласно со наведените
регулативи
Подготвени се податоците за табелата на понуда и на употреба за 2007
година;
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Реализирани се сите активности од проектот за паритет на куповната моќ
во согласност со планот на Евростат
Потпишан е Анекс 1 на Меморандумот за соработка со Народната банка на
Република Македонија и со Министерството за финансии во однос на
статистиката за директни странски инвестиции
Подготвено е методолошко упатство за пресметување податоци за
демографија на претпријатијата (новосоздадени, згаснати претпријатија);
Подготовка на прегледи со податоци за демографија на претпријатијата
(популација на активни претпријатија, новосоздадени претпријатија и
згаснати претпријатија од 2004 до 2007 за секторите на дејност од С/В до
К/И според НКД Рев.1);
Ревидирана е логичката контрола на податоците во СДР и е овозможена
рачна корекција на податоците;
Утврдени се варијаблите поврзани со групата претпријатија и се
детектирани административните извори;
Ревидиран е Договорот за размена на податоци со Централниот регистар
на РМ и е подготвен Предлог-договор за соработка;
Подобрени се квалитетот на форматот и содржината на образецот Ц.41;
проширен е примерокот на деловните субјекти и примерокот на
специфицирани производи во статистичкото истражување Ц.41 за 2010
година
Подготвена е конверзија на продажните цени на производителите на
индустриски производи на домашниот пазар од PRODCOM/2005 во
PRODCOM/2008 за периодот 2005-2010 и од PRODCOM/2002 во
PRODCOM/2008 за периодот 2001-2005
Подготвено е ребазирање (од НКД1 во НКД2) на индексите на продажните
цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
(вкупно, по главни индустриски групи, по сектори, по оддели) за периодот
2001-2010 врз база на 2000 година, врз база на 2005 година и врз база на
претходна година
Публикувани се податоци за отпадот од индустријата
Подготвен е извештај за квалитет за отпадот од индустријата и е доставен
до Евростат
Подготвени сеобразец и методолошко упатство за спроведување Пилотистражување за употреба на пестициди
Ревидиран е образецот за товарен транспорт
Подготвена е методологија за Попис на патниот сообраќај
Подготвена е методологија за Попис на железничкиот сообраќај
Подготвена е нова типологија на земјоделските стопанства според видот
на земјоделското производство и економската големина
Обработка на ИКТ 1 по Рев1 и Рев2
Дизајниран е примерок за Анкетата за приходите и условите на живеење
(SILC)
Примероци за пилот-проекти за Товарен сообраќај, Континуирана стручна
обука, Употреба на пестициди
Примена на Анализа на временски серии за прогноза на претходни
резултати за индексот на индустриското производство
Обработка на податоците од анкетата за користење на времето (АКВ)

13

3. Воведување нови истражувања
•
•
•
•

Спроведена e пилот-анкета за структура на заработувачката;
Воведени се редовни истражувања во областа на деловните тенденции за
инвестиции и финансиски услуги;
Реализирана е Анкетата за приходите и условите на живеење ( SILC);
Спроведено е пилот-истражување за употреба на пестициди

4. Дисеминација на статистичките податоци
Во областа на дисеминацијата во 2010 година се донесени следните документи:
• Стратегија за дисеминација и акциски план за нејзино спроведување;
• Документ за содржинска, дизајнерска и техничка промена на вебстраницата на ДЗС и акциски план за негово реализирање
Остварени се следните резултати:
•
•
•
•
•
•
•

дополнување на базата на статистички податоци на Интернет со податоци
по области и по општини
бројот на посетители на веб-страницата изнесува 900000 посети, а само
веб-базата на податоци ја посетиле 28000 посетители
објавени се 255 изданија во едицијата "Соопштенија",
објавени се 24 изданија во едицијата "Статистички прегледи",
објавени се 6 други публикации,
добиени се 571 барања за податоци од корисниците во државата и во
странство.
Присуството во печатените медиуми е со 523 написи.

5. Хоризонтални прашања
•
•
•

•
•

Подготвен е документ за анализа на резултатите од спроведената Анкета
за задоволство на вработените.
Извршена е анализа од едногодишното користење на системот за
евиденција на дневни активности
Документирани се 21 статистичко истражување согласно со структурата
ЕСМС, од кои 9 двојазично (македонски и англиски). Воспоставено е
мапирање меѓу концептите ЕСМС и концептите потребни за ИК, со цел
системот ЕСМС да се користи и за продукција на ИК за статистиките.
Одржување и подобрување на модулите од Системот за пресметка на
трошоците согласно со воведениот Каталог на единици на трошок.
Зголемен обем на трансмисија на статистичките податоци до Евростат во
однос на претходна година, со користење на системот eDamis (eWA, eWP,
eWF). Редовна поддршка на другите учесници во официјалниот
статистички систем (на директно барање или пак преку повремени обуки).
За првпат се испратени податоци за отпадот во индустрија за 2008,
податоци за истражувањето PRODCOM и податоци од истражувањето Цена
на трудот.
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•

•

•

Донесена е одлука за употреба на системот за метаподатоци на Шведската
статистика (MetaPlus), кој е пробно инсталиран во информатичката
околина на ДЗС.
Подготовка и усвојување на статистички бизнис процесмодел на ДЗС,
согласно со генеричкиот статистички бизниспроцес-модел предложен од
UNECE, со цел воспоставување заедничка рамка за разбирање и
документирање на процесите во сите области на статистичка продукција.
Активности произлезени од стратегијата за квалитет: Одржани обуки за
подготвување извештаи за квалитет за 30 лица од ДЗС, Анализа на
рамките за подготовка на примероци, утврдување на врските меѓу ЕСМС и
извештајот за квалитет (приспособување на извештаите за квалитет кон
ЕСМС)

6. Меѓународна активност на Државниот завод за статистика
• Навреме е доставена и потврдена оценката на Република Македонија во
Статистичкиот систем за управување на информации (СМИС+),
интернетска софтверска алатка преку која Евростат ја следи усогласеноста
на државите-кандидатки и потенцијални кандидатки со законодавството
на ЕУ во областа на статистиката.
• Во периодот од 2 до 3 јуни, Статистичкиот завод на Европските заедници
(Евростат) ја имаше својата редовна годишна мисија во ДЗС со цел:
o Следење на напредокот од последната оценувачка мисија (2009) и
оценка на сегашната состојба на полето на статистиката во
статистичкиот систем на Република Македонија;
o Дискусија за процесот на доставување податоци;
o Дискусија за идната помош на ЕУ во рамките на националните и
повеќекорисничките програми преку фондовите ИПА, како и друга
странска помош.
• Спроведено е првото Поедноставено партнерско оценување (Light Peer
Review), од Европската Комисија за напредокот во имплементацијата на
Кодексот на добрата практика (Code of Practice);
• Формирана е Техничка координативна група, од ЕВРОСТАТ, за
спроведување на Пописот на население околу 2010 година, за државите од
Југоисточна Европа;
• Организирана е работилница за следење на напредокот на подготовката
на Пописот на население околу 2010 (пописна картографија и обработка
на пописниот материјал), во организација на ICON;
• Одржана е Првата регионална конференција за земјоделски статистики во
Скопје, во организација на ДЗС;
• Спроведенa е мисија од Европската комисија за оцена на напредокот во
подготовките за претстојниот Попис на население, домаќинствата и
становите, 2011;
• Реализирана е студиска посета од колеги од Заводот за статистика на Црна
Гора со цел Државниот завод за статистика да го презентира своето
искуство во областа на Постпописното истражување од Пописот 2002;
• Евростат одржа билатерална студиска посета во ДЗС. Целта на мисијата
беше презентирање на визијата на Евростат за стандардизирана размена
на податоци и метаподатоци со Европскиот статистички систем и
истовремено запознавање со чекорите што ги презема ДЗС во таа насока.
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•

Во рамките на проектот со ICON Institute "Помош на Црна Гора во
приближувањето кон стандардите на ЕУ во статистиката", ДЗС почна да
обезбедува краткорочна експертска помош во областите на градење
капацитети и национални сметки.

•

Државниот завод за статистика посветува особено внимание на екстерната
и на интерната обука на вработените, во насока на развој на клучните
вештини кај вработените што овозможуваат успешно исполнување на
задачите, повисок степен на иницијатива, управување промени и
вкрстување на индивидуалните потреби со тие на институцијата.

•

Во врска со екстерната обука, во периодот од јануари до ноември 2010, 66
лица учествуваа на 44 состаноци од состаноците на работните групи на
Евростат и 423 лица учествуваа на 112 надворешни обуки. Исто така, еден
вработен беше на стажирање во Евростат.

•

Во периодот од јануари 2010 до ноември 2010, во рамките на
институцијата се реализираа 12 интерни обуки,на кои присуствуваа
вкупно 207 вработени. Темите на обуките беа од областа на
методологиите, квалитетот, проектите, стратегиското планирање и
законските основи на државната статистика.

7. Проекти во кои е вклучен Државниот завод за статистика
7.1. Активни проекти
•

Национална програма ИПА 2007, Поддршка на ДЗС во имплементацијата
на законодавството на ЕУ

•

ИПА 2008 - Повеќекорисничка програма за статистичка соработка

•

Македонско-шведско партнерство за статистика

•

Грант од Европската комисија за спроведување на Анкетата за мислење на
потрошувачите

•

Грант од Евростат за спроведување на Анкетата за работната сила 2010,
ad hoc модул за усогласеност меѓу работата и семејниот живот

•

Грант од Европската комисија за Сателитски сметки за здруженија единици од интерес
7.2. Планирани проекти

•
•
•
•

Национална програма ИПА 2009 - Поддршка на ДЗС
ИПА 2009 - Повеќекорисничка програма за статистичка соработка
Грант од Европската комисија за спроведување на Анкетата за мислењето
на потрошувачите
Грант од Евростат за спроведување на Анкетата за работната сила 2010,
ad hoc модул за вработување лица со посебни потреби
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1.10. ПРОГРАМИ
За остварување на планираните приоритети и цели на Стратегискиот план се
дефинираат следните програми: Секторски статистики, Попис на населението,
домаќинствата и становите во 2011 година, Надградба на статистичката
инфраструктура, Подобрување на соработката со корисниците и Зајакнување на
координацијата на Националниот статистички систем. Реализацијата на сите
програми бара ангажман на соодветни човечки и финансиски ресурси, а
динамиката на нивната реализација е дефинирана во Планот за спроведување на
Програмата, што е составен дел на овој документ.
1. Секторски статистики
Реализацијата на оваа програма е исполнување на основната функција на
институцијата и се однесува на реализацијата на Програмата за статистички
истражувања.
Очекувани резултати:
• Намалување на товарот на извештајните единици;
• Обезбедување регионални податоци;
• Обезбедување индикатори за руралниот развој;
• Обезбедување индикатори за агроеколошки статистики;
• Воведување извештаи за квалитет за статистичките истражувања;
• Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во
согласност со стандардите на ЕУ;
• Зголемено користење на административни извори на податоци.
Показатели за успешност:
• Зголемен број истражувања за кои податоците се прибираат од
административни извори или директно во електронска форма;
• Редизајнирање на прашалниците;
• Воведување електронски прашалници;
• Намалени трошоци за печатење и дистрибуција;
• Имплементација на акциски план за намалување на товарот на
извештајните единици;
• Зголемен број истражувања врз база на примерок;
• Регионални податоци (обезбедена серија податоци);
• Обезбедени индикатори за руралниот развој од расположливите
статистички податоци;
• Обезбедени индикатори за агроеколошки статистики
од
расположливите статистички податоци;
• Подготвени извештаи за квалитетот на истражувањата;
• Применети регулативи на ЕУ;
• Објавени нови статистички податоци;
• Поголем обем на податоци доставени до Евростат преку
единствената влезна точка со користење на стандардите и
форматите пропишани од Евростат.
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2. Попис на населението, домаќинствата и становите во 2011 година
Пописот на населението, домаќинствата и становите е најголемата и најскапата
статистичка акција што се спроведува на секои 10 години. Целта на Пописот е да
се добијат сеопфатни и меѓународно споредливи статистички податоци за
населението и домувањето во Република Македонија. Овој Попис се планира да
се спроведе со традиционален начин на попишување, соинтервју направено од
обучени попишувачи.
Очекувани резултати:
• Спроведување обука за учесниците во Пописот
• Спроведување на Пописот;
• Објавување први и конечни резултати од Пописот.
Показатели за успешност:
• Спроведен Попис и објавени податоци.
3. Надградба на статистичката инфраструктура
За да се обезбеди исполнување на основната функција на институцијата,
неопходно е постојано да се вложува во јакнењето на институционалниот
капацитет. Во овој период ова се планира да се оствари со јакнење на човечкиот
и техничкиот капацитет на институцијата.
Очекувани резултати:
• Развој на Регистарот на земјоделските стопанства;
• Одржување и развој на Деловниот регистар и на Регистарот на
население;
• Воспоставување Статистички територијален регистар,
• Ревизија на класификациите;
• Утврдена политика за ревизија на статистичките податоци
• Стандардизација и интеграција на статистичките процеси;
• Изменување и дополнување на Законот за државната статистика;
• Одржливост на капацитетите на Заводот;
• Утврдена политика за пристап до микроподатоци;
• Примена на методите за заштита од статистичко разоткривање.
Показатели за успешност:
• Имплементација на воспоставените процедури за ажурирање на
Регистарот на земјоделските стопанства од административни
извори;
• Формирање нова статистичка единица - групи на претпријатија и
продуцирање податоци за демографија на претпријатија;
• Воведување идентификациски број за секоја статистичка единица
посебно
• Подобрување на методолошките основи и на функционалноста на
Регистарот на население;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функционирање на процедурите за ажурирање на Статистичкиот
територијален регистар со користење на административниот
Територијален регистар;
Усвоени и ревидирани класификации и номенклатури;
Постоење транспарентни процедури за правилата за ревизија на
статистичките податоци;
Воспоставено складиште на хармонизирани метаподатоци;
Донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за
државната статистика;
Спроведена Анкета за задоволство на вработените;
Самооценување според CAF (Common Assessment Framework);
Донесени законски и подзаконски акти усогласени со регулативите
на ЕУ;
Постоење транспарентни процедури за правилата за пристап до
микроподатоци;
Изработен/приспособен софтвер за имплементација на методите за
заштита од статистичко разоткривање;
Извршена анализа од евиденцијата на направени трошоци за 2009
година;
Дефинирани објективни индикатори за мерење на ефикасноста на
ангажираните ресурси за одделни истражувања.

4. Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците,
континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и
јакнење на довербата во статистиката
Крајната цел на продукцијата на статистички податоци е да се обезбеди
задоволување на потребите на корисниците за официјални статистички податоци
и со тоа да се помогне демократскиот процес на државата.
Очекувани резултати:
• Редизајн на веб-страницата на Заводот;
• Редизајн на статистичките публикации;
• Дефинирани форми за редовна комуникација со корисниците;
• Воспоставување регистар на корисници.
Показатели за успешност:
• Голем фонд статистички податоци достапни на веб-страницата;
• Редизајнирани публикации;
• Бројот на корисници на производите и услугите на Државниот завод
за статистика постојано се зголемува.
5. Зајакнување на координацијата на Националниот статистички систем
Законска обврска на Државниот завод за статистика е координација на
Националниот статистички систем во државата. Во периодот опфатен со
Стратегискиот план институцијата ќе вложи повеќе ресурси во јакнење на оваа

19

своја улога и во обезбедување конзистентност на Македонскиот статистички
систем.
Очекувани резултати:
• Јакнење на соработката со носителите на административни извори
на податоци (со потпишување нови договори и ревидирање на
постојните)
• Јакнење на соработката со овластените носители за реализација
на обврските во Националниот статистички систем.
Показатели за успешност:
• Број на реализирани работни средби и зголемен фонд на користени
податоци од административни извори
• Број на реализирани обуки од одредени области од заеднички
интерес.
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