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ОБРАЌАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

„Статистиката е главната алатка преку која
се мери прогресот на човештвото
и преку која се координира натамошниот развој.“
С.Н.Д.Норт

Почитувани,
Како институција задолжена за производство на официјалните статистики во државата и како
носител на целокупниот статистички систем, Државниот завод за статистика ги остварува своите
стратешки определби почитувајќи ги принципите на официјалната статистика на Обединетите
нации и на европскиот Кодекс за работа, како и националниот Закон за државната статистика
и Петгодишната програма за работа.
Визијата и мисијата на Државниот завод за статистика за производство и дисеминирање на
објективни, навремени и веродостојни статистички информации се преточени во Стратегискиот
план за развој на Државниот завод за статистика за периодот 2014-2016 година.
Стратегијата претставува документ со кој се креира рамката во која Државниот завод за
статистика ги утврдува своите основни цели, приоритети и програми за развој во наредниот
тригодишен период.
Крајната цел е со реализацијата на овие програмски цели да се овозможи развој на Државниот
завод за статистика во насока на задоволување на потребите на своите корисници, но и во
насока на постигнување на европските и светските стандарди во статистиката.
Реализацијата на Стратегијата ќе се одвива преку проектираните програми и потпрограми, а
остварувањето на поставените цели ќе претставува мерлив индикатор за исполнувањето на
обврските на институцијата, но и за справувањето на Државниот завод за статистика со сите
предизвици кои ќе се исправат пред него.
Со почит,
д-р Благица Новковска,
директор на Државниот завод за статистика
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1.1. ВОВЕД
Стратегискиот план на Државниот завод за статистика, 2014-2016, е документ што ги содржи
целите, програмите, потпрограмите и активностите кои Заводот планира да ги реализира
во согласност со дефинираните приоритети во процесот на хармонизација со европските и
меѓународните статистички стандарди и со усвоената рамка за управување со квалитет.
Целите, програмите, потпрограмите и активностите дефинирани во овој Стратегиски план се
во функција на:
•

Извршување на обврските кои се однесуваат на Државниот завод за статистика од
Програмата за статистички истражувања 2013-2017 која претставува стратегиски
документ на статистичкиот систем на земјата;

•

Реализирање на стратегиските приоритети на Владата на Република Македонија
(интеграција на Република Македонија во НАТО и ЕУ), односно реализирање на обврските
од Националната програма за усвојување на европското законодавство (НПАА);

•

Подготовка на Државниот завод за статистика за Поедноставено партнерско оценување
(Light Peer Review) што Европската комисија ќе го реализира во наредниот период.

Во Стратегискиот план се земени предвид 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, како и од Поедноставеното партнерско оценување
(Light Peer Review) на Европската комисија за напредокот во имплементацијата на Кодексот
за работа (Code of Practice), спроведено во ноември 2010 година. Во насока на понатамошно
хармонизирање со европскиот статистички систем, како и за допрецизирање на користените
дефиниции и категории, подготвени се нови измени и дополнувања на Законот за државната
статистика. Цел на измените е и понатамошно зајакнување на улогата на Државниот завод
за статистика како координатор на статистичкиот систем на земјата, како и навременото
доставување на квалитетни податоци од страна на извештајните единици.
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. Планот беше поддржан
од страна на Советот за статистика.

С Т Р А Т Е Г И С К И П Л А Н , 2014-2016

3

1.2. 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. Објавените статистички информации мора да бидат
точни, навремени, непристрасни, достапни и едноставни за користење. Државниот завод за
статистика дава поддршка на научно-истражувачката дејност во Република Македонија преку
овозможување на пристап до заштитени микроподатоци.
1.3. ВИЗИЈА
Да бидеме препознаени како стручна институција која обезбедува квалитетни, навремени и
меѓународно споредливи статистички податоци, институција која истовремено води грижа за
оптовареноста на извештајните единици и за задоволување на потребите на корисниците на
статистичките податоци.
1.3.1. ВРЕДНОСТИ
Вредностите што Државниот завод за статистика ги почитува и доследно ги применува во
практиката се преземени од Кодексот за работа на европската статистика. Тоа се петнаесет
принципи што се однесуваат на институционалната околина, статистичките процеси и
статистичките 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 на податоци
• 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:
• Ги координира активностите на државната статистика во рамките на националниот
статистички систем,
• Ги подготвува и пропишува инструментите за статистичките истражувања 			
(методологии, упатства, обрасци и др.);
• Соработува со овластените носители кои вршат статистички истражувања од областа на
државната статистика во рамките на својата надлежност,
• Ги подготвува националните статистички стандарди,
• Ги утврдува потребите од статистички податоци,
• На овластените носители им дава мислење за методолошките основи на истражувањата
кои се во нивна нивна надлежност,
4
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•
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•
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•
•
•
•
•
•

Воспоставува, води и одржува статистички збирки на податоци;
Дава мислење при воведувањето на нови и при дополнувањето на постоечките збирки
на податоци кои можат да бидат извор на податоци за државната статистика
Дава иницијативи и предлози за содржинско дополнување на постоечките и на новите
збирки на податоци кои се користат за статистичките истражувања во согласност со
закон и со Програмата за статистички истражувања 2013-2017,
Прибира и обработува статистички податоци,
Пропишува организациско-технички мерки за заштита на доверливите податоци,
Врши анализа на 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,
Самостојно и во соработка со другите овластени носители реализира проекти од областа
на државната статистика,
Врши надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за државна статистика;
Врши популаризација на статистиката и
Врши и други работи утврдени со Законот за државната статистика и друг закон.

1.5. РЕЗИМЕ НА СПЕЦИФИЧНОСТА 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 со Законот за
државната статистика (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/97, 21/07, 51/11 и
104/13).
Во согласност со Законот за државната статистика, Државниот завод за статистика, врз основа
на научни методи и сознанија, на корисниците (правни и физички лица) им обезбедува податоци
за економијата, демографијата, социјалниот живот, заштитата на животната средина и другите
области. Официјалните статистички податоци, како и времето и содржината на сите форми на
дисеминација, се заштитени од какво било влијание, а притоа сите корисници се подеднакво
третирани.
Државниот завод за статистика е одговорен за продуцирање на државната статистика во
Република Македонија и е координатор на статистичкиот систем во Република Македонија.
Оваа улога Државниот завод за статистика ја реализира во соработка со други субјекти овластени носители кои, исто така, се одговорни за продуцирање на државна статистика
во рамките на Програмата за статистички истражувања 2013-2017 и кои во прибирањето,
обработката и дисеминацијата на податоците применуваат статистички стандарди, методи и
техники. При извршувањето на своите функции, Државниот завод за статистика посветува
особено внимание на доверливоста на статистичките податоци. Податоците што се прибираат
преку статистичките истражувања или индиректно, од административни или други извори,
се доверливи податоци, се користат исклучиво за статистички цели, односно исклучиво за
развој и производство на официјалните статистички податоци и се публикуваат како збирни
(агрегирани) податоци. Во системот на државната статистика, Заводот има координативна улога
и во рамките на меѓународната статистичка соработка. Во извршувањето на меѓународните
обврски, Заводот, во соработка со останатите овластени носители и преку примена на
меѓународно усогласени методологии и стандарди, обезбедува споредливост со останатите
земји од европскиот статистички систем и активно учествува во развојот на статистиката на
меѓународно ниво.
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1.6. СТРУКТУРА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
Во согласност со утврдените законски надлежности и Уредбата за внатрешната организација на
органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/00 и 14/02),
Државниот завод за статистика функционира според Правилникот за внатрешна организација
од ноември 2011 година.
Според овој Правилник, Заводот своите надлежности ги извршува во седум сектори и
36 одделенија од кои 9 се дистрибуирани на територијата на Република Македонија.
Организацискатa поставеност е соодветна за оптимално управување и следење на работните
процеси и управување со човечките ресурси. Со Заводот раководи директор кој го именува
Владата на Република Македонија, а советодавна улога има Советот за статистика кој е составен
од 15 членови, од кои 14 ги именува Собранието на Република Македонија, а директорот на
Заводот е член по функција.
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1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1.7.1. Хармонизација на статистиките според стандардите на ЕУ
Цели:
• Понатамошно хармонизирање на статистичките истражувања со европските
методологии.
• Зголемување на обемот на интегрирани статистички податоци релевантни за мерење
на прогресот на економијата и на социјалните феномени.
• Имплементирање на методологиите ESA 2010 и SNA 2008 во статистичкиот систем.
• Имплементација на принципите на Кодексот за работа на европската статистика
вклучувајќи ги и препораките од Поедноставеното партнерско оценување од страна на
Евростат.
• Доставување на податоците до Евростат со користење на алатките и форматите
пропишани од Евростат.
• Воспоставување на централизирано складиште на метаподатоци.
• Објавување на референтни метаподатоци според стандардизирана структура заедно со
дисеминираните податоци.
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2015 година.
1.7.2. Јакнење на координацијата на националниот статистички систем
Цели:
• Понатамошно јакнење на улогата на Државниот завод за статистика како координатор
на националниот статистички систем, давање на мислење за методолошките основи за
прибирање на податоците во статистичките истражувања за кои се надлежни останатите
овластени носители во согласност со Програмата за статистички истражувања 20132017, координирање на примената на единствените статистички класификации и
номенклатури за потребите на статистичката продукција.
• Поддршка во зајакнувањето на капацитетот на овластените носители во националниот
статистички систем со обуки во одредени области од заеднички интерес.
• Потпишување на меморандуми, протоколи за соработка, учество во заеднички проекти
и поефикасна поделба на надлежностите со останатите овластени носители во
националниот статистички систем.
• Соработка со останатите одговорни институции во реализацијата на обврските поврзани
со Специјалниот систем за дисеминација на податоци на Меѓународниот монетарен
фонд (SDDS - Special Data Dissemination Standards), како и во реализацијата на други
обврски кон меѓународни институции.
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2016 година.
1.7.3. Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на
податоци
Цели:
• Вклучување на Државниот завод за статистика во креирањето, измените и дополнувањето
на збирките на податоци.
• Намалување на оптовареноста на извештајните единици.
• Потпишување на договори за соработка и размена на податоци со носителите на збирки
на податоци.
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2016 година.
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1.7.4. 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 статистички податоци.

•
•
•
•
•

Осовременување на начинот на дисеминација на статистичките податоци.

Зголемување на фондот на објавените податоци и обезбедување на податоци со подолги
временски серии.
Намалување на временскиот период од прибирањето до објавувањето на статистичките
податоци.
Примена на политиката за пристап до анонимизирани микроподатоци за научноистражувачки цели.
Спроведување на Анкета за мерење на задоволството на корисниците.

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2016 година.
1.7.5. 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 со работните процеси.
• Јакнење на капацитетите за преговори со Европската унија.
• Рационално користење на расположливите финансиски средства.
Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2016 година.

1.8. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
ВО 2012 ГОДИНА
Планираните програми и резултати за 2012 година беа дефинирани во Стратегискиот план на
Државниот завод за статистика за периодот 2012-2014 година. Во овој план беа дефинирани
следниве програми: Секторски статистики, Надградба на статистичката инфраструктура,
Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано мерење на потребите
и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во статистиката и Зајакнување на
координацијата на националниот статистички систем
Реализацијата на активностите во дефинираните програми беше поддржана со проектите во
кои беше вклучен Заводот во текот на 2012 година, и тоа:

1. Национална програма ИПА 2009 – Фазата на имплементација на твининг-проектот

„Поддршка на Државниот завод за статистика“ започна на 18.08.2012 година и ќе трае
до 17.08.2014 година.

2. Проектот ИПА 2007 Техничка помош на Државниот завод за статистика, кој заврши во март
2012, опфати четири приоритетни области во кои беа постигнати следниве резултати:
•
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Развиен систем за квалитет за сите процеси на производство на статистиките,
преку примена на следниве принципи од Кодексот за работа на европската
статистика: Принцип 4: Посветеност на квалитет, Принцип 5: Статистичка
доверливост, Принцип 7: Добра методологија, Принцип 8: Соодветни статистички
процедури и Принцип 15: Достапност и јасност.

С Т Р А Т Е Г И С К И П Л А Н , 2014-2016

Натамошно хармонизирање на националните сметки и другите економски
статистики, со фокус на областа на националните сметки и имплементација на
Европскиот систем на сметки 1995.
• Подобрени се деловните статистики преку осознавање на главните принципи за
подготовка на квалитетни структурни статистики. Во согласност со европските
регулативи се обезбедени повеќе податоци за движењата во економијата.
• Подобрени социјални статистики, и тоа во областа образованието, културата,
статистиката на криминалот, истражување и развој, а се воведоа и нови статистики
како, на пример, истражувањето за слободни работни места.
3. Македонско-шведското партнерство за статистика, 2009-2011, заврши во февруари 2012
година. Оваа соработка опфати техничка помош во развојот на земјоделските структурни
статистики, Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства, цените на земјоделските
производи и економските сметки во земјоделството, статистиките за приватните шуми,
статистиките на животната средина, обуки поврзани со користењето на PC Axis, обука за
регистрирање на статистички варијабли и набавка на ИТ опрема.
•

4. Во рамките на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2009

беа завршени предвидените активности за сите седум пилот-проекти (статистика на
надворешната трговија, хармонизиран индекс на трошоците на животот, статистика
на цените за куповната моќ, статистики за националните сметки, Анкета за работната
сила, агромонетарни статистики и енергетски статистики) и до Евростат беа доставени
финалните извештаи за секој од пилот-проектите. Со одобрение на Евростат беше
продолжено траењето на Програмата за еден месец, односно до 31. 12. 2012 година,
поради проблеми со финансирањето на Повеќекорисничката програма за статистичка
соработка ИПА 2011.

5. Практичната имплементација на Повеќекорисничката програма за статистичка

соработка ИПА 2011 требаше да започне на 01.09.2012 година, но поради проблеми
со финансирањето, програмата започна со задоцнување. Проблемите се настанати
како последица на долговите кои Министерството за економија и Министерството за
образование и наука ги имаа кон Европската комисија. Поради тоа, Комисијата тие
долгови ги наплати на тој начин што повлече најголем дел од средствата од првата
транша од проектот кои требаше да бидат префрлени на сметката на ДЗС за наредните
12 месеци.

6. Планирани проекти. Државниот завод за статистика се појавува како корисник и во

Националната програма ИПА 2012/2013 и тоа во рамките на секторското фише за
Развој на приватниот сектор. Во текот на 2012 година нацрт-верзијата на ова фише
беше доставена до Делегацијата на Европската унија во Република Македонија за
одобрување.

1.8.1. Во програмата Секторски статистики беа планирани следните резултати:
1. Намалување на товарот на извештајните единици
2. Обезбедување на регионални податоци

Подготвување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања
3. Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност
со европските стандарди
4. Зголемено користење на административни извори на податоци

С Т Р А Т Е Г И С К И П Л А Н , 2014-2016
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Реализирани се следните активности:
•

Во насока на намалување на товарот на извештајните единици и зголемено користење
на административните извори на податоци, потпишан е Меморандум за соработка
и размена на податоци со Институтот за јавно здравје на Република Македонија,
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за функционирање на
мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделските стопанства и
Агенцијата за електронски комуникации.

•

Во пресрет на задоволување на барањата на корисниците, зголемен е обемот на
продуцирани регионални податоци од различни области. Објавена е публикацијата
„Регионите во Република Македонија, 2012“ која ги содржи најновите економски и
социодемографски податоци за регионите во државата.

•

Подобрувањето на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност
со европските стандарди во текот на 2012 година се реализираше преку следниве
активности:








Подготвена е Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година.
За потребите на подготовката на Програмата, ревидиран е каталогот на статистички
истражувања и развиена е апликација за подготовка на програмата.
Во националните сметки се реализирани статистичките истражувања кои се планирани
во Програмата за статистички истражувања, а подготвени се и податоците за БДП во
согласност со Националната класификација на дејностите ревизија 2, интензивирани
се активностите за подготовка на секторските сметки и активностите за пресметка на
потрошувачката на фиксниот капитал.
Реализирани се статистичките истражувања од областа на деловните, земјоделските
и статистиката на животната средина кои се планирани во Програмата за статистички
истражувања, а подготвена е и методологија за индексите на трошоците во
градежништвото за нови објекти за индивидуално домување.
Во социјалните статистики се реализирани следните активности:
- Започна спроведувањето на редовното истражување за слободни работни
места во текот на првото тримесечје од 2012 година.
- Се објавија податоците од двете нови истражувања кои ги спроведе ДЗС:
Анкета за структурата на заработувачката (реализирано во 2011 година) и
Анкета за слободни работни места.
- Извршена е трансмисија на микроподатоците од Анкетата за структурата за
заработувачката до Евростат.
- Во врска со Анкетата за приходи и услови за живеење (АПУЖ – EU-SILC), која
претставува извор на податоци за дистрибуцијата на приходите и пресметката
на Лајкен индикаторите за сиромаштијата, социјалната исклученост, пензиите
и материјалното лишување, во текот на 2012 година за првпат се публикуваа
Лајкен индикаторите за 2010 година, како меѓународно споредливи индикатори.
- Во соработка со Меѓународната организација на трудот се спроведе Анкетата за
премин од училиште кон работа за лица на возраст од 15 до 29 години.
- Воведено е редовно компјутерски потпомогнато телефонско интервју во Анкетата
за работната сила.
- За првпат, трансмисијата на извештајот за квалитет од Анкетата за работната
сила е извршена преку националниот метадата едитор- NRME
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1.8.2. Во програмата Надградба на статистичката инфраструктура, беа планирани
следните резултати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Развој на Статистички регистар на земјоделски стопанства
Развој на Статистички деловен регистар
Развој на Статистички регистар на населението
Развој на Статистички територијален регистар
Утврдена политика за ревизија на статистичките податоци,
номенклатури
Стандардизација и интеграција на статистичките процеси
Одржливост на капацитетите на Заводот
Нов Закон за државната статистика
Усвојување на политика за информациска безбедност

класификации

и

Реализирани се следните активности:
• Заводот континуирано работи на подобрување на квалитетот и содржината на
статистичките регистри кои ги води. Во текот на 2012 година се направени анализи на
расположливите податоци од административните извори за ажурирање на Статистичкиот
регистар на земјоделски стопанства. За ажурирање на Статистичкиот регистар на
земјоделски стопанства, покрај податоците добиени од статистичките истражувања, се
користат и податоците за добиток добиени од административни извори.
• Развивањето на Статистичкиот деловен регистар се врши со континуирана работа
на воведување на статистичката единица групи на претпријатија во согласност со
Регулативата 177/2008 (формирана е база со групи на претпријатија и дефинирани
се групите на претпријатија за 2010, започната е анализа на податоците на правните
единици од групите на претпријатија за 2010, со цел утврдување на начинот на кој би се
вршело ажурирањето на групите). Подготвен е извештај за квалитет за Статистичкиот
деловен регистар кој е добра основа за подобрување на квалитетот. Развивањето
на Статистичкиот деловен регистар е во насока и на обезбедување на податоци за
демографијата на претпријатијата според Националната класификација на дејностите НКД Рев.2 (новосоздадени, згаснати и преживеани претпријатија).
• Во однос на Статистичкиот регистар на населението, еден од најважните услови за
негово функционирање е постоењето на административниот регистар и во таа насока,
до неговото воспоставување, ДЗС работи на методолошките основи за ажурирање на
Статистичкиот регистар со административни податоци, но и со податоци од постоечките
релевантни статистички истражувања.
• Во однос на развојот на Статистичкиот територијален регистар, континуирано се следат
промените во територијалните единици и тие се имплементираат во регистарот.
• Подготвена е Номенклатурата на земјоделски производи, производи на шумарството,
ловот и риболовот и услуги поврзани со нив.
• Заводот ја донесе Политиката за ревизија на статистичките податоци.
• Заводот континуирано работи на стандардизација и интеграција на статистичките
процеси. Во овој домен се направени следните подобрувања:
 Извршено е усогласување на постоечките ИТ системи со новите каталози на статистички
истражувања и активности во согласност со усвоениот статистички бизнис процес
модел на Државниот завод за статистика.
 Започната е примената на методите за контрола на статистичко разоткривање со
користење на софтверите од фамилијата Аргус.
 Овозможен е пристап до микроподатоци за научно-истражувачки цели.
• Зголемен е обемот на трансмисија на статистички податоци до Евростат во однос на
претходната година, со користење на алатките и форматите пропишани од Евростат.

С Т Р А Т Е Г И С К И П Л А Н , 2014-2016

11

•

Во однос на одржливоста на капацитетите на Заводот, и во 2012 година Државниот
завод за статистика продолжи посветено да работи на екстерната и на интерната обука
на вработените во насока на развој на клучните вештини кај вработените. Во врска
со екстерната обука, во текот на 2012 година, 62 лица учествуваа на 55 состаноци на
работните групи на Евростат и 291 лице учествуваше на 105 надворешни обуки. Во текот
на 2012 година се одобрени 2 стажирања од страна на Евростат. Во согласност со планот
за обука, ДЗС продолжи со практиката на организирање на предавања реализирани од
страна на своите вработени и во текот на 2012 година се одржаа вкупно 46 внатрешни
обуки на кои присуствуваa вкупно 811 лица или, во просек, по 18 лица на секоја обука.
Од нив 41 беа општи, а 5 специјализирани обуки.

•

Подготвени се нови измени и дополнувања на Законот за државната статистика со цел
натамошно усогласување на принципите на кои се заснова државната статистика во
Република Македонија со принципите на статистиката на Европската унија.

1.8.3. Во програмата Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците,
континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на
довербата во статистиката, беа планирани следните резултати:
1. Натамошно развивање на веб-страницата на Заводот
2. Редизајн на статистичките публикации
3. Дефинирани форми за редовна комуникација со корисниците
4. Развој на Регистар на корисници
Реализирани се следните активности:
• По воспоставувањето и ставањето во функција на новата веб-страница на Заводот (во
текот на 2011 година), нејзиното унапредување се реализира континуирано. Во таа
насока беа преземени следниве активности во текот на 2012 година:
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Збогатување на базата со нови податоци и вклучување на временска серија на 		
податоци по области.
Постојано се зголемува бројот на податоци организирани во excel табели за 		
задоволување на барањата на корисниците.
Редовно објавување на информации за статистички продукти и активности на 		
Заводот на социјалниот медиум Твитер.
Во 2012 година, мониторирањето на посетеноста на веб-страницата започна да
се врши со Google Analytics и вкупниот број на посети на веб-страницата изнесува
1025000. Во 2012 година, бројот на посети на базата на податоци на веб изнесува
35000.
Подготвена и поставена е веб-апликација за пребарување на имиња и презимиња
на ниво на РМ и по региони. Воспоставен е линк до локалната база ДевИнфо, а на
веб-страницата е поставена и публикацијата „Систем на национални сметки, 2008“,
преведена на македонски јазик.

•

Континуирано се прави редизајн на публикациите во насока на усогласување со
европските стандарди за дизајн. Објавени се 291 издание во едицијата „Соопштенија“,
27 изданија во едицијата „Статистички прегледи“ а објавени се и 5 други публикации.

•

Во однос на подобрувањето на комуникацијата со корисниците, реализирана е Анкетата
за задоволството на корисниците на податоци.

•

Во текот на 2012 година, Заводот продолжи да ја зајакнува соработката со универзитетите
и средните училишта и во тие рамки беше домаќин на студентите од Меѓународниот
балкански универзитет, како и на средношколци од Битола и од Гевгелија. За време на
посетите, студентите и средношколците беа запознаени со основните цели и задачи на
државната статистика.
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1.8.4. Во програмата Зајакнување на координацијата на националниот статистички
систем, беа планирани следните резултати:
1. Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на
административни извори на податоци
2. Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во
Националниот статистички систем
Реализирани се следните активности:
•

Остварување на работни средби со давателите и корисниците на податоци во процесот на
подготовка на Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година..

•

Остварување на работни средби со носителите на административните извори на
податоци за дефинирање на потребните стандарди за користење на административните
податоци за статистички цели како и јакнење на соработката преку активно учество
на работилниците кои беа одржани во Заводот за различни статистички области
(земјоделски статистики, статистики на пазарот на трудот и др.).

•

Понатамошно зајакнување на соработката со останатите овластени носители за
реализација на обврските во Националниот статистички систем, и тоа:






Во текот на февруари 2012 г. се одржа семинар под наслов „Семинар за новите
европски и меѓународни стандарди за националните сметки - ESA 2010 и SNA 2008“.
Целта на Семинарот беше да помогне во процесот на хармонизација на Системот на
национални сметки, особено при усвојувањето на методологиите SNA 2008 и ESA 2010.
Покрај претставниците на Државниот завод за статистика, на Семинарот учествуваа
и претставници на Народната банка на Република Македонија, Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство и Економскиот факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“.
Исто така, организиран е и Семинар за финансиските институции и осигурителните
компании со претставници на Заводот, Народната банка на Република Македонија,
Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањата и
претставници на осигурителните компании.
Во текот на март 2012 година, во просториите на ДЗС е одржана обука за користење
на Националниот едитор за референтни метаподатоци, на која присуствуваа
претставници на овластените носители од националниот статистички систем, и тоа
од: Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Агенцијата
за вработување, Народната банка, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Институтот за јавно задравје, Министерството за образование и наука,
Министерството за економија и Министерството за труд и социјална политика.

•

Во текот на 2012 година, вработените во Заводот активно учествуваа во
меѓуинституционалните работни групи во процесот на следење и ажурирање на
Националната програма за усвојување на законодавството на Европската унија (НПАА).

•

Во Заводот се одржа презентација за алатката на Евростат – Национален едитор за
референтни метаподатоци кој ќе се користи за продукција и трансмисија на реферeнтните
метаподатоци. На презентацијата присуствуваа претставници на институциите кои
испраќаат податочни сетови преку е-DAMIS алатката на Евростат, како и членови на
Работната група за статистика во рамките на НПАА.

•

Државниот завод за статистика активно учествува и дава поддршка во реализацијата на
проекти на другите институции.
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1.9.

ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ И ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ВО 2013 ГОДИНА

Планираните програми и очекуваните резултати за 2013 година беа дефинирани во
Стратегискиот план на Државниот завод за статистика за периодот 2013 – 2015 година. Во овој
план беа дефинирани следниве програми: Секторски статистики; Надградба на статистичката
инфраструктура; Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано
мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во статистиката
и Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем. Реализацијата на
активностите во дефинираните програми беше поддржана со проектите во кои беше вклучен
Заводот во текот на 2013 година, и тоа:
1. Национална програма ИПА 2009 - Проект за поддршка на ДЗС. Овој Проект е составен
од 3 договори: Договор за твининг-проект, Договор за набавка и Договор за услуга.
Имплементацијата на твининг-проектот „Поддршка на Државниот завод за статистика
за градење на капацитетите и унапредување на усогласеноста на статистиката со
стандардите на ЕУ“, започна на 18.08.2012, а ќе заврши на 17.08.2014. Во првата година
на имплементацијата, односно во првите четири тримесечја од траењето на Проектот се
реализирани 49,4% од планираните активности. Проектот покрива неколку компоненти и
тоа: Национални сметки, Секторски статистики, Градење на капацитетите и Електронско
собирање на податоци. Договорот за набавка за кој техничката спецификација беше
подготвена на крајот од 2012 година во соработка со експерти ангажирани во Твинингпроектот, е во фаза на прибирање понуди. Договорот за услуга „Изработка на ИТ
систем за метадата поддржано прибирање на податоци преку интернет“ беше потпишан
во декември 2012, а реализацијата отпочна во јануари 2013 година. Од страна на
компанијата која ја доби работата подготвени и прифатени се два документа: Анализа на
бараните функционалности на системот и Логички дизајн на ИТ системот. Подготовката
на апликацијата е во завршна фаза, а во тек е тестирањето на сите четири софтверски
модули.
2. Повеќекорисничка програма за статистичка соработка ИПА 2009. Доставени
се финалните извештаи (наративен и финансиски извештај) за реализацијата на
планираните активности и потрошените финансиски средства за целиот период на
траење на Повеќекорисничката програма ИПА 2009 и тие се одобрени од страна на
Евростат на 02.09.2013 година.
3. Повеќекорисничка програма за статистичка соработка ИПА 2011. Во јуни 2013
година беа доставени до Евростат периодичните извештаи за текот на реализација на
планираните активности од следните проекти: Регионална бруто-додадена вредност,
Годишни секторски сметки, Годишни сметки на Владата, Агромонетарни статистики,
Годишни статистики за растително производство, Статистики за добиточно производство,
Анкета за работната сила, Статистики за приходи и услови на живеење, Анкета за
потрошувачката на домаќинствата, Деловен регистар, Надворешна трговија, Структурни
деловни статистики и Анкета за структурата на земјоделските стопанства. Доставен
е периодичниот извештај (наративен и финансиски извештај) за реализацијата на
планираните активности и потрошените финансиски средства.
4. Национална програма ИПА 2012/2013. Подготвеното фише е одобрено од страна
на Европската комисија и потпишана е Спогодба за финансирање помеѓу Република
Македонија и Европската комисија. Оваа Програма ќе биде спроведена преку следните
договори: Твининг-договор, Договор за услуга и Договор за набавка на стоки. Во тек е
подготовката на фишето за Твининг-договорот. Планирани активности со оваа Програма
се: поддршка на ДЗС за понатамошно подобрување на методологиите за прибирање и
обработка на податоците за економските и социјалните статистики, хармонизирање на
административните и статистичките процеси во смисла на дефиниции, концепти, опфат
итн., како и подобрување на други релевантни процеси и методологии. Очекувани
резултати:
14
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•
•
•
•
•
•

Подобрен квалитет и достапност на административните податоци за статистички
цели, во согласност со Кодексот на добра пракса на Евростат;
Подобрени статистички методи во областа на социјалните, земјоделските,
деловните статистики, како и во статистиките на цени;
Забрзување на спроведувањето на методолошките препораки од ЕСА 95 и премин
кон ЕСА 2010;
Формирање на заедничко складиште на податоци за економските статистики;
Воспоставување на складиште на податоци за земјоделските статистики,
вклучувајќи го и продуцирањето на економските сметки во земјоделството;
Потпишување на договор за набавка на ИТ опрема неопходна за поддршка
на развојот на заедничкото складиште и негово користење. Проектот ќе биде
спроведен преку следните договори: Твининг-договор, Договор за услуга и
Договор за набавка на стоки.

5. Повеќекорисничка програма за статистичка соработка ИПА 2012. ДЗС аплицираше
за грантот за оваа Програма, вклучувајќи и 15 пилот-проекти и се очекува да започне со
реализација на почетокот на 2014 година.
1.9.1. Во програмата Секторски статистики беа планирани следните активности:
1. Намалување на товарот на извештајните единици
2. Обезбедување на регионални податоци
3. Подготвување на извештаи за квалитет за статистичките истражувања
4. Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со
европските стандарди
5. Активности за одобрени грантови за спроведување на Повеќекорисничката програма
ИПА 2011.
6. Имплементација и поддржување на активностите од Националната програма ИПА
2009.
Реализирани се следните активности:
•

•

Во однос на намалувањето на товарот на извештајните единици, во текот на 2013
година започнаа активностите за изработка на ИТ систем за електронско прибирање на
податоци преку интернет во рамките на договорот за услуги, а во Твининг-проектот се
работи на контрола на квалитетот на испорачаните продукти од страна на надворешна
(outsourcing) компанија. Прoектот кој ќе заврши на почетокот на 2014 година се очекува
значително да го олесни начинот на известување од страна на извештајните единици. Во
насока на зголемено користење на административните извори на податоци, потпишани
се: Анекс кон Меморандумот за соработка со Министерството за финансии и Народната
банка на Република Македонија, Меморандумот за соработка во областа на органското
производство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Договор
за размена на податоци за потребите на статистиката на финансискиот систем со
Народната банка на Република Македонија и Министерството за финансии, Договор за
електронска размена на податоци со Министерството за внатрешни работи, Меморандум
за размена на податоци со Управата за јавни приходи, Договор за соработка со
Агенцијата за вработување на Република Македонија, Договор за соработка со Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Договор за соработка со
Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
Објавена е публикацијата „Регионите во Република Македонија, 2013“ која ги содржи
најновите економски и социодемографски податоци за регионите во државата.
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•

Подобрувањето на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со
стандардите на ЕУ, во текот на 2013 година се реализираше преку следниве резултати:




Во националните сметки се реализирани статистичките истражувања кои се планирани
во Програмата за статистички истражувања 2013-2017, а се реализираа и активности
за подготовка на секторските сметки, како и за пресметка на потрошувачката на
фиксниот капитал. Направени се понатамошни подобрувања на пресметките за
составување на табелите за понуда и употреба на стоки и услуги.
Во деловните статистики, земјоделските статистики и статистиките на животната
средина се реализирани повеќе активности, и тоа:
-- Пресметани се индексите на цените на индустриските производители на странски
пазар и вкупен индекс (вклучувајќи го и домашниот пазар). Усогласени се групите
на месечните индекси од областа на цените на производителите на индустриски
производи со начинот на нивното објавување во Евростат. Објавени се податоците
за индексот на индустриското производство прилагоден со работни денови во
согласност со Регулативата за краткорочни статистики (1165/98). Обезбедени се
податоци за пресметка на индексот на прометот во индустријата со користење на
дефлатор од цените на производителите на индустриски производи на домашен
и на странски пазари. Отпочнато е годишно усогласување со европската
Класификација на индустриски производи и доставување на податоци до Евростат
со примена на истата Класификација.
-- Подготвени се податоци со промена на базната година за краткорочните статистики
во согласност со Регулативата за краткорочни статистики (1165/98) и обезбедена
е серија на податоци со новата базна година.
-- Пресметани се месечни индекси за трошоците за градење, за периодот 20052013. Обезбедени се податоци за пресметка на индексот на производство во
градежништвото со користење на дефлатор од трошоците во градежништвото.
-- Континуирано се врши усогласување на статистиките од областа на енергијата,
транспортот, туризмот и трговијата со регулативите на ЕУ.
-- Обезбедени се податоци на месечно ниво за природниот гас и електричната
енергија. Направено е целосно усогласување со Директивата за транспарентност
на цените за природен гас и електрична енергија до крајните потрошувачи.
-- Постигнато е понатамошно усогласување со Регулативата 471/2009 со
воведување на пилот-истражување за нов модул за увоз-извоз преку економските
карактеристики на претпријатијата.
-- Унапредена е статистиката на земјоделските цени која е еден од значајните извори
на квалитетни податоци за пресметката на економските сметки во земјоделството.
Направена е промена на базната година во статистичкото истражување за цените
во земјоделството и пресметани се индексите на земјоделските цени на тримесечно
и на годишно ниво со новата базна година, 2010. Обезбедени се податоци за
економските сметки во земјоделството на регионално ниво, за периодот 2009-2011,
а направена е и ревизија на податоците за економските сметки во земјоделството
во делот за работната сила, за периодот 1998-2011.
-- Спроведено е структурното истражување за земјоделските стопанства во согласност
со европската регулатива. Подготвен е опис на статистиките на добиточното
производство.
-- Спроведени се следните пилот-истражувања: органско производство, трошоци
во животната средина, патничка мобилност, увозно-извозни цени и пилотистражување за растително производство на база на примерок.
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Во социјалните статистики реализирани се следните активности:
-- Во март 2013 година е извршена првата трансмисија до Евростат на податоците
од Анкетата за слободни работни места, а во февруари 2013 година до Евростат е
испратен и извештајот за квалитет од Анкетата за структурата на заработувачката.
Подготвени се публикациите за Структурата на заработувачката и за Лајкен
индикаторите врз основа на истражувањето за приходи и услови за живеење.
-- Во соработка со Меѓународната организација на трудот, подготвен е Аналитичкиот
извештај за резултатите од реализираната Анкета за премин од училиште кон
работа, кој беше промовиран во јули 2013 година.
-- Отпочната е реализацијата на статистичкото истражување за цената на трудот, со
кое ќе се добијат податоци за платите и останатите трошоци, земени како трошок
на работодавецот за вработените, а не како примања на вработените.
-- Започнато е истражувањето за иновативната дејност на деловните субјекти во
периодот 2010-2012 година. Истражувањето е усогласено со меѓународните
препораки за оваа област - Прирачникот од Осло (OECD’s Oslo methodology) 2005
г. (трето издание).
-- Во насока на осовременување и олеснување на начинот на прибирање на
податоците од високообразовните институции, ДЗС отпочна иницијатива за
електронско прибирање на податоци од факултетите и другите високообразовни
институции. Одржани се состаноци со универзитетите и доставен им е материјал
за електронското доставување на податоци за статистичкото истражување за
запишани студенти.
-- Во соработка со Министерството за образование и наука извршено е усогласување
(сведување) на националниот образовен систем со Меѓународната стандардна
класификација на образованието – МСКОБ (ISCED) 2011.

1.9.2. Во програмата Надградба на статистичката инфраструктура беа планирани
следните резултати:
1. Понатамошно развивање и подобрување на квалитетот на Статистичкиот регистар на
земјоделски стопанства
2. Понатамошно развивање и подобрување на квалитетот
регистар

на Статистичкиот деловен

3. Понатамошно развивање на Статистичкиот регистар на населението
4. Понатамошно развивање и подобрување на квалитетот на Статистичкиот територијален
регистар
5. Примена на политиката за ревизија на статистичките податоци
6. Ревизија на класификациите
7. Одржливост на развојот на капацитетите на Државниот завод за статистика
8. Примена на методите за заштита од статистичко разоткривање
9. Стандардизација и интеграција на статистичките процеси
10. Имплементација на Стратегијата за развој на метаинформациски систем
11. Подобрување на ИТ инфраструктурата во функција на
безбедност

зголемена информатичка

12. Подготвена Политика за квалитет
13. Сертификација на Државниот завод за статистика за усогласеност со стандардот за
квалитет ISO-9001
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Реализирани се следните активности:
•

•

•

•

•

•

Во текот на 2013 година се вложуваа напори за равивање на статистичките регистри кои
ги води Државниот завод за статистика, а пред сè, за подобрување на нивниот квалитет.
Континуирано се работи на развивање на процедурите за ажурирање на Статистичкиот
регистар на земјоделски стопанства.
Опфатот и квалитетот на Статистичкиот деловен регистер се подобрени преку
спроведување на статистичко истражување за локалните единици. Формирана е база
со групи на претпријатија и дефинирани се групите на претпријатија за 2010 и 2011
година.
Утврдување на потребните предуслови за ажурирање на постоечката евиденција
за населението (податоци од Министерството за внатрешни работи) со податоци
од статистички истражувања, која со развојот на административниот регистар на
населението постепено треба да преминува во статистички регистар на население.
Анализирани се методолошките основи за водење на Статистичкиот територијален
регистар и подготвени се промени во Номенклатурата за територијални единици за
статистика- НТЕС, во согласност со промените во територијалната организација на
локалната самоуправа на Република Македонија.
Редовно се следат промените во економските класификации. Направено е усогласување
на годишно ниво на Националната номенклатура на индустриски производи - ННИП со
европската номенклатура.

Заводот континуирано работи на стандардизација и интеграција на статистичките
процеси. Во овој домен се направени следните подобрувања:








•

Започната е примената на методите за контрола на статистичко разоткривање со
користење на софтверите од фамилијата Аргус.
Се продлабочи соработката со научно-истражувачката заедница преку овозможувањето
на пристап до микроподатоците со кои располага ДЗС.
Зголемен е обемот на трансмисија на статистички податоци до Евростат во однос
на претходната година, со користење на алатките и форматите пропишани од
Евростат.

За да се обезбеди одржливост на капацитетите на Заводот, постојано се вложува во
јакнењето на човечкиот и техничкиот капацитет на институцијата и тоа:




18

Извршено е усогласување на постоечките ИТ системи со новите каталози на статистички
истражувања и активности во согласност со усвоениот статистички бизнис процес
модел на Државниот завод за статистика.

Во 2013 година Државниот завод за статистика продолжи да посветува внимание
на екстерната и на интерната обука на вработените, во насока на развој на
клучните вештини кај вработените за продуцирање на статистики во согласност со
меѓународните стандарди. Во врска со екстерната обука, во периодот од јануари
до октомври 2013, 33 лица учествуваа на 50 состанока на работните групи на
Евростат и 397 лица учествуваа на 76 надворешни обуки. Во текот на 2013 година
се одобрени 7 стажирања од страна на Евростат од кои 4 се реализирани, 2 се во
тек, а 1 треба да започне во јануари 2014 година. Во периодот јануари - октомври
2013 година, во рамките на институцијата беа реализирани вкупно 27 интерни обуки
од кои 6 специјализирани обуки на кои присуствува 97 вработени и 21 генеричка
обука на кои присуствуваа вкупно 402 вработени. На дел од обуките беа присутни и
претставници од другите овластени носители на статистички истражувања во рамките
на националниот статистички систем.
Спроведена е анализа на третото самооценување со примена на алатката CAF.

С Т Р А Т Е Г И С К И П Л А Н , 2014-2016

•

Од страна на Собранието на Република Македонија во јули 2013 година беа донесени
нови измени и дополнувања на Законот за државната статистика. Подготвените измени и
дополнувања на Законот се во насока на приближување на македонската статистика кон
принципите на статистиката на Европската унија, како и за натамошно допрецизирање
на дефинициите и категориите кои се употребуваат во Законот. Посебно треба да се
потенцира воведувањето на категоријата „надзор“ во Законот, со цел зајакнување на
казнената политика врз извештајните единици во однос на доставувањето на навремени
и квалитетни статистички информации.

1.9.3. Во програмата Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците,
континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на
довербата во статистиката, беа планирани следните потпрограми:
1. Натамошно развивање на веб-страницата на Заводот
2. Процес на понатамошно редизајнирање на статистичките публикации
3. Воспоставување на форми за редовна комуникација со корисниците
Реализирани се следните активности:
•

Во текот на 2013 година, унапредувањето на веб-страницата се реализира континуирано.
Во таа насока беа преземени следниве активности:














•

Збогатување на базата со нови податоци и вклучување на временска серија на
податоци по области.
Табелите од Статистичкиот годишник и од публикациите од едицијата Статистички
прегледи се достапни за корисниците и во Excel формат.
Заводот се вклучи во Меѓународната година на статистиката со поставување лого
со линк до веб-страницата на Меѓународната година на статистиката 2013 како и
вклучување на логото во изданијата на Заводот.
На веб-страницата се објавени упатствата од областа на дисеминацијата (Упатство за
подготовка на статистички публикации и Упатство за ажурирање на веб-страницата
на ДЗС), со што корисниците се запознаени со основните процедури на Заводот во
оваа област.
Заради подобрување на визуелизацијата на статистичките податоци и информации,
на веб-страницата во главните неколку области се развиени алатки за прикажување
анимирани графикони за главните податоци од тие области.
Редовно објавување на информации за статистички продукти и активности на Заводот
на социјалниот медиум Твитер.
Од мониторирањето на веб-страницата со Google Analytics, според последните податоци,
бројот на посети изнесува 1411853 (состојба 31.10.2013). Во 2013 година бројот на
посети на базата на податоци на веб изнесува 43065 (состојба 31.10.2013).

Од мониторирањето на веб-страницата со Google Analytics, според последните податоци,
бројот на посети изнесува 1411853 (состојба 31.10.2013). Во 2013 година бројот на
посети на базата на податоци на веб изнесува 43065 (состојба 31.10.2013).




Објавени се 270 изданија во едицијата „Соопштенија“ (за периодот јануари - октомври
2013 година)
Објавени се 28 изданија во едицијата „Статистички прегледи“ (за периодот јануари октомври 2013 година)
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Објавени се 7 други публикации:
-- Статистички годишник
-- Месечен статистички извештај (македонски и англиски изданија)
-- Краткорочни статистички податоци за стопанските движења
-- Македонија во бројки (македонски и англиски изданија)
-- Одржлив развој
-- Регионите во Република Македонија
-- Жените и мажите во Република Македонија

•

Во текот на 2013 година, во однос на формите за редовна комуникација со корисниците,
реализирани се неколку активности:




Соработката со високообразовните институции во државата продолжува и
понатаму. По вторпат е реализирано предавање пред студентите по економија од
Меѓународниот балкански универзитет и оваа соработка ќе продолжи и во иднина.
Одржано е предавање за пописите на населението пред студентите од Институтот за
демографија при Природно-математичкиот факултет, како и предавање за работата
на Библиотеката на Државниот завод за статистика пред студентите од Институтот
за библиотекарство при Педагошкиот факултет во Скопје.
Секој месец се објавуваат текстови на стручни лица од ДЗС во изданието “Информатор”
на Стопанската комора на РМ и оваа пракса ќе продолжи и во иднина.

1.9.4. Во програмата Зајакнување на координацијата на националниот статистички
систем, беа планирани следните активности:
1. Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на збирки на
податоци
2. Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во
Националниот статистички систем
Реализирани активности:
•

Понатамошно јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на
збирки на податоци е реализирано преку следните активности:




•

•

•
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Потпишани се меморандуми и договори за соработка и размена на податоци со некои
од носителите на збирки на податоци
Потпишан е Меморандум за соработка со Стопанската комора на Република
Македонија.

Во насока на понатамошно зајакнување на соработката со останатите овластени
носители за реализација на обврските во Националниот статистички систем во рамките
на Националната програма ИПА 2009 одржана е заедничка мисија за пресметките
на агрегатите за осигурителните и реосигурителните единици во согласност со
методолошките препораки од ЕСА 2010, со претставници од Државниот завод за
статистика и од Народната банка на Република Македонија.
Во текот на 2013 година, вработените во Заводот активно учествуваа во
меѓуинституционалните работни групи во процесот на следење и ажурирање на
Националната програма за усвојување на законодавството на Европската унија (НПАА).
Државниот завод за статистика активно учествува и дава поддршка во реализацијата на
проекти на другите институции.
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1.10. ПРОГРАМИ
За остварување на планираните приоритети и цели на Стратегискиот план 2014- 2016 година,
се дефинираат следните програми: Секторски статистики, Надградба на статистичката
инфраструктура, Јакнење 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.
1.10.1. Секторски статистики
Реализацијата на оваа програма претставува исполнување на основната функција на
институцијата и се однесува на реализацијата на Програмата за статистички истражувања
2013-2017.
Потпрограми:
Намалување на товарот на извештајните единици, зголемено користење на
административни извори.
• Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања.
• Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со
стандардите на ЕУ.
Показатели за успешност:
•

•
•
•
•
•

Зголемен број на истражувања за кои податоците се прибираат преку административни
извори.
Број на редизајнирани прашалници и број на подготвени веб-прашалници.
Број на подготвени извештаи за квалитет на истражувањата.
Усвоени регулативи и објавени статистички податоци од спроведени нови статистички
истражувања и од направени дополнителни пресметки и анализи.
Поголем обем на податоци доставен до Евростат со користење на алaтките и форматите
пропишани од страна на Евростат.

1.10.2. 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 се планира оваа
цел да се оствари со јакнење на човечкиот и техничкиот капацитет на институцијата.
Потпрограми:
•
•
•
•
•
•
•
•

Понатамошно развивање на статистичките регистри.
Примена на политиката за ревизија на статистичките податоци, класификациите и
номенклатурите.
Одржливост на развојот на капацитетите на Државниот завод за статистика.
Примена на методите за заштита од статистичко разоткривање.
Имплементација на Стратегијата за развој на метаинформациски систем.
Подобрување на ИТ инфраструктурата во функција на зголемена информатичка
безбедност.
Имплементација на Политиката за квалитет на ДЗС.
Сертификација на Државниот завод за статистика за усогласеност со стандардот за
квалитет ISO-9001
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Показатели за успешност:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Имплементирање на воспоставените процедури за ажурирање на Регистарот на
земјоделски стопанства од административни извори.
Воведување на нова статистичка единица - Групи на претпријатија и продуцирање на
податоци за демографијата на претпријатијата во Статистичкиот деловен регистар.
Анализа на можноста за утврдување на процедура за ажурирање на постоечката
евиденција за населението со податоци од статистичките истражувања, но и од
административни извори на податоци.
Воспоставување на процедури за ажурирање на Статистичкиот територијален регистар
со податоци од Административниот регистар на просторни единици и од други
административни извори на податоци.
Број на ревидирани податоци, класификации и номенклатури.
Самооценување по CAF и подготвена анализа од самооценувањето.
Анализа на податоците од системот за дневно евидентирање на реализирани активности
за 2013, 2014 и 2015 година.
Дефинирани објективни индикатори за мерење на ефикасноста на ангажираните ресурси
за одделни истражувања.
Подготвено упатство за заштита на микроподатоци и подготвени заштитени микродата
сетови за избрани статистички истражувања.
Процент на реализација на активностите од Акцискиот план за имплементација на
Стратегијата за развој на метаинформацискиот систем во ДЗС.
Комплетна подготвеност на ДЗС за следниот циклус за поедноставено партнерско
оценување.
Добиен сертификат за квалитет ISO-9001.

1.10.3. Јакнење на соработката со корисниците
Крајна 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.

Потпрограми:
•
•

Осовременување на начинот на дисеминирање на статистичките податоци.
Одржување на редовна комуникација со корисниците.

Показатели за успешност:
•
•
•

Зголемен број на корисници на производите и услугите на Заводот.
Зголемен фонд на користени статистички податоци.
Ажуриран Регистар на корисници.

1.10.4. 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 јакнењето на оваа своја улога и во обезбедувањето на конзистентност на
македонскиот статистички систем.
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Потпрограми:
•

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

•

Јакнење на соработката со овластените носители
националниот статистички систем.

за реализација на обврските во

Показатели за успешност:
•

Број на реализирани работни средби и склучени договори за соработка со носителите
на збирки на податоци.

•

Број на реализирани обуки и активности од одредени области од заеднички интерес со
овластените носители.
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